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 بسم اهلل الرزتن الرحيم
 اضتمد هلل رب العاظتني والصالة والسالـ على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو أرتعني

 كتاب الجهاد
 .  , جاىد جهاداا  الا وىو مصدر فاعل ِفع   ,اصتهاد : مصدر على زنة ِفعاؿ 

 ي بالغ يف قتاؿ عدوه .ىو اظتبالغة يف قتاؿ العدو , فيقاؿ : جاىد فالف أو 
 الكفار خاصة .  قتاؿوىو يف الشرع : 

وىػو  , الوسع والطاقة: اظتشقة,وبالضم : وقيل بالفتح ف , قيل مها مرتادفاوىو من اصُتهد بضم اصتيم وفتحها , 
 اظتشهور .

 . وفضيلة اصتهاد متواترة يف كتاب اهلل وسنة نبيو 
 ض على الكفاية [.قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] و يو فر 

على وجو  منهمطائفة  بوفيجب على األمة اإلسالمية أف جتاىد يف سبيل اهلل فإف قاـ , فاصتهاد فرض كفاية 
 يكفي سقط اإلمث عن الباقني . 

عن البالد اإلسالمية فكانػت   على الكفار ودفاعاا  فإذا قامت طائفة باصتهاد يف سبيل اهلل بالنفس واظتاؿ ىجوماا 
 القدرة .مع وىذا , ىي العليا سقط اإلمث على الباقني كلمة اهلل 

ًا عػػدد ضػػع علػػى أمػػا مػػع العجػػك بػػملف كػػاف اظتسػػلموف  قااال اهلل فػػإف الواجبػػات تسػػقط مػػع العجػػك كمػػا  دةا عػػو  اا
ولكن لشك أف األمة إذا فّرطت يف الستعداد ويف التطور اظتػادي  إال وسعها  ال يكلف اهلل نفسا   تعالى :
 أمة ضعيفة فال شك أهنا تكوف آذتة. فملصبحت أعدائها  داهو يف جتاج إليحت الذي

فإف دل يكن لديها قوة فال جيوز عتا القتاؿ ألف يف ذلك إلقاء للنفس إذل التهلكة , وعتذا دل يوجب اهلل سػبحانو 
 وتعاذل على اظتسلمني القتاؿ وىم يف مكة ألهنم كانوا عاجكين ضعفاء.

فال جيب على كل مسلم أف جياىد يف سبيل اهلل بل إذا قامت طائفة من األمة وعليو  ,إذف اصتهاد فرض كفاية 
ؽ مػػن بيػػت اظتػػاؿ فػػإف اإلمث زْ عتػػم ر   باصتهػػاد يف سػػبيل اهلل سػػواء كػػاف ذلػػك علػػى وجػػو التػػ ع منهػػا أو كػػانوا جنػػداا 

ن وإعػالء  ب علػى ىػذا اصتهػاد رهػور الػديتػتر و كمػا تقػدـ    -الكفايػة إف قػاموا بػو علػى جهػة  يسقط عػن األمػة
 كلمة اهلل تعاذل يف األرض . 

 واألدلة كثرية يف كتاب اهلل على فرضية اصتهاد ومن ذلك :
 وجاياااوا ث اااال  و  انفااروا افافااا   :  وقولػػو تعػػاذل,  كتااع علاااكق ال تااال ويااو كاارو لكااق   :  قولػػو تعػػاذل

 . بأموالكق وأنفسكق في سبال اهلل 
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 :عياف األ علىاألدلة على أنو على الكفاية ل ومن 
غااار أولااي الواارر والمجاياااون فااي ساابال اهلل  ال يسااتوا ال اعاااون ماام المااؤمهام  : قولااى تعااالى

ا اهلل ابااأموالهق وأنفسااهق فواال اهلل المجايااايم بااأموالهق وأنفسااهق علااى ال اعااايم درجااة وكاا  وعاا
 أي وعد اجملاىد والقاعد .   ىالحسه

 .  ا كافةوما كان المؤمهون لاهفرو  ولقولو تعاذل : 
,  أرتعػني يف اظتدينػة وسػائر أصػحابو رضػي اهلل عػنهموىػو فإنػو كػاف يبعػل السػرايا النػ   وعليػو عمػل
 أف اصتهاد فرض كفاية وىو مذىب عامة العلماء . فهذا يدؿ على

 تعػاذلقػاؿ اسػتُنفر , فهػذا يف مػن  غاركق  ويستبال قوما   إال تهفروا يعذبكق عذابا ألاما   :  قولو تعػاذلوأما 
 :  يا أيها الذيم آمهوا مالكق إذا قال لكق انفروا فاي سابال اهلل اثقااقلتق إلاى ا رض قولػو تعػاذل: إذل  

 ( رواو البخارا. وإذا استهفرتق فانفروا : )قال .، و  إال تهفروا يعذبكق 
ْبكاْق َعااَذاب ا  الإ    قَاااَل :) يف سػنن أ  داود ع ػػْن ِعْكرِم ػػة  ع ػْن ابْػػِن ع ب ػػاسن رضػي اهلل عنهمػػا و  تَاْهف ااراوا يااَعااذّْ
َْيل  اْلَما يَهة    أَل ام ا  ا اْْلي ُة ال ِِت ت ِليه ا :  يْعَملاوَن : ْول ى  اَ إ َلى قَما َكاَن    تػْه  هااوَن  ن س خ  َوَما َكااَن اْلماْؤم 

 (.ل اَاْهفراوا َكافَّة  
   واعلم أف اصتهاد ل جيب إل بسبعة شروط : 
 الشرط األوؿ : اإلسالـ وىو راىر .

 .ألنو مناط التكلي الشرط الثاين : العقل 
ََ اْلَ لَاقا َعاْم ثَ  (:  ق ػاؿ  ع اِئش ػة  ع ػْن الن ػِ    ودليلو حػديل, الشرط الثالل : البلوغ  َعاْم الهَّاام ق    ثاةراف ا

والنسائي  درواه أبو داو  ( َمْجهاون  َحتَّى يَاْع  َل َأْو ياف اقَ َحتَّى َيْستَاْا  َظ َوَعْم الصَّغ ار  َحتَّى َيْكبااَر َو َعْم الْ 
 .والرتمذي وابن ماجو 

يَااْوَم أاحاااف ف اي اْل  تَاال  َرسااولا اللَّاى  هى َعَرضا ":  ويف الصحيحني من حديل ابن عمر رضػي اهلل عنهمػا ق ػاؿ  
ََ َع ا ِْن اي ،اْ َوأَنَاا ابْاما َأْربَا "  ْهَاق  َوأَنَاا ابْاما َاْماَع َعْ ااَرَة َساَهة  فََأَجاازَن ياَرَضااه ي يَااْوَم اْلَخاَوعَ  َرَة َساَهة  فَالَااْق ياج 

 .واللفظ ظتسلم
ماثبػػػت يف  ودليػػػل ذلػػػك :, , فػػػال جيػػػب اصتهػػػاد علػػػى األنثػػػى  أي أف يكػػػوف ذكػػػراا , الشػػػرط الرابػػػع : الذكوريػػػة 

َهاداكامَّ اْلَحجُّ  ( اْسَتْأَذْنتا الهَّب يَّ ":  البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت َهاد  فَاَ اَل :ج   . ف ي اْلج 
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َهااد   ويف مسند اإلماـ أزتد وسنن ابن ماجو بإسناد صحيح عنها قالت : )قااْلتا يَا َرساوَل اللَّى  َعَلى الهَّْساء  ج 
َهاد؟   . ق َتاَل ف اى  اْلَحجُّ َواْلعاْمَرةا ( الٌ   قَاَل : نَاَعْق َعَلْاه مَّ ج 

 .وذلك ضتق سيدهو اظتشهور يف اظتذىب ى ال جيب على العبد , ىذا, فمس : اضترية الشرط اطتا
 . أو اظتستطيع ببدنو لشرط السادس : السالمة من الضررا

 :  الىاولى تعال وإف تعني على غريىم  فاألعمى واألعرج واظتريض ل جيب عليهم اصتهاد يف سبيل اهلل
 رج وال على المريض حرج لاع على ا عمى حرج وال على ا عرج ح . 

 مطلق العرج.يف اظتشي والركوب ل واظتراد بالعرج : العرج الفاحش , الذي يؤثر 
 مطلق اظترض. , لسبيل اهلل  ومثل ذلك اظترض , فاظترض الذي يؤثر عليو ويشق عليو معو اصتهاد يف

 .ببدنو فيجب عليو اصتهاد , وإل فال وعلى ذلك : إف كاف مستطيعاا 
 عمى واألعرج شديد العرج واظتريض شديد اظترض ل يستطيعوف بملبداهنم اصتهاد يف سبيل اهلل.فاأل

 دل تكن ىناؾ نفقة من بيت ماؿ اظتسلمني .  إف, من زاد وحنوه الشرط السابع : وجود النفقة 
ضى وال على لاع على الوعفاء وال على المر  ل ولى تعالى : نفقة فال يتعني عليو اصتهاد  لديوفإف دل يكن 

 .  حرج إذا نصحوا هلل ورسولى  -يف اصتهاد  - الذيم ال يجاون ما يهف ون
الِت هبا يتكود للجهاد وحيص ل  إذف اصتهاد يشرتط يف وجوبو : وجود النفقة أي : القدرة أو الستطاعة اظتالية

 . السالح
 . إل فال و ن يعوؿ وجب عليو اصتهاد عمفإف كاف معو نفقة تكفيو يف جهاده وتفضل 

قاال تعاالى ل تفضل عمن يعوؿ حبيل يضر بملىلو فإف اصتهاد ل جيػب عليػو  وعليو : فإف كاف معو نفقة لكنها
 : .... وال على الذيم إذا ما أتوك لتحملهق قلت ال أجا ما أحملكق علاى اآلية    . 

هػاد القػادر هالػو جيػب عليػو أف جياىػد أف العاجك ببدنو عن اصت : شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو اهلل تعاذل واختار
 واختاره اْلجري والقاضي وىو منصوص اإلماـ أزتد. ,هالو
 فػػملمر سػػبحانو وتعػػاذل باصتهػػاد جاياااوا بااأموالكق وأنفسااكق فااي ساابال اهلل  قولااى تعااالى:علػػى ذلػػك  ويػػدؿ
 باظتاؿ. 
 فيجب على النساء أف جياىدف بملمواعتّن . كما قاؿ شيخ اإلسالـوعليو  

 .كالككاة  ف احتيج إذل ماؿ الص  للجهاد يف سبيل اهلل فإنو يؤخذ منو أيضاا إو 
 فإذا احتاج اظتسلموف إذل أمواؿ الصغار و أمواؿ النساء فإنو يتعني إخراج حاجة اظتسلمني من أمواعتم. 
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سػلموف إذل اظتػاؿ يف اصتهاد باظتاؿ واحتػاج اظت زتو اهلل تعاذل أيضا : أنو إذا تعنير شيخ اإلسالـ ابن تيمية  واختار
 قدـ على وفاء الدين . لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر ىو الص اصتهاد 

على ولده وزوجو مقدمة على وفػاء الػدين, كالنفقة ومعلـو أف النفقة الواجبة  , قاؿ: ألنو أوذل من النفقة حينئذن 
  النفقة.أوذل من و ىو 

اع دفػع الصػائل عػن اضترمػة والػدين, فيجػب إرتاعػاا, فػال يشػرتط لػػو وقػرر شػيخ اإلسػالـ أف قتػاؿ الػدفع أشػد أنػو 
شرط, بل يدفع حبسب اإلمكاف وأنو منصػوص العلمػاء مػن أصػحابنا وغػريىم, فيجػب التفريػق بػني دفػع الصػائل 

 وبني طلبو يف بالده.
عا إَذا َحَوَروا   [. قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] َو َيج 

 ات األدلة وقياس اظتذىب وجوبو على اظترأة حينئذ كما يف " اإلنصاؼ ".ولو عبداا, وىو اظتذىب لعموم
اصتهػاد وإف كػاف يف األصػل و فقػد تعػني عليػفحضػره الصػ    فاظتسػلموف والكفػار صػافوف للجهػاد  أي إذا حضر
 لو , لكن إذا حضر الص  فإف اصتهاد يكوف فرض عني يف حقو . مستحباا 

ياا أيهاا الاذيم آمهاوا إذا  وقولاى تعاالى : ،  ا إذا ل ااتق فةاة فااثبتوا مهاو آياا أيهاا الاذيم  ل ولى تعاالى : 
ِا إلاى فةاة مل اتق الذيم كفاروا زحفاا فا  تولاويق ا دباار ومام ياولهق يومةاذ دبارو إال  تحرفاا ل تاال أو متحاا

 .ف ا باء بغوع مم اهلل ومأواو جههق وبةع المصار 
 [. بَاَلَاوا َعااوّّ قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] أْو َحَصَر 

أي , بالصػاد  [أو حصػر ]د وضػبطها بعػض اضتنابلػة ابالضػ [أو حضػر  ]اظتقنػع  وىػويف األصػل  والعبارة
 إذا حصر بلده عدو. 

فػػال جيػػب األخػػر  البلػػداف  أىػػل  غػػريىم مػػن, دوف  فػػإف اصتهػػاد يكػػوف فػػرض عػػني علػػى مػػن فيهػػا مػػن اظتسػػلمني
أف يعينػوا إخػواهنم خػر  جب على أىل الػبالد األيفىذه البلد قتاؿ أىل الكفاية بصل عليهم اصتهاد إل أف ل حت

 .األقرب فاألقرب هبم الكفاية حتصلهن 
إلتقانو نوعاا لقيادة أو لالطرؽ أو  معرفة ومثل ذلك من احتيج إليو فإف اصتهاد يتعني عليو , كمن حُيتاج إليو يف

على أف  دؿي عليو ألف الكفاية ل تقـو إل حبضوره و فإف اصتهاد يكوف فرض عنيمن األسلحة ل يتقنو غريه , 
  إل بو. األعراضول األنفس ول ف يا, أنو ل حتفظ األد اصتهاد فرض عني فيما إذا حضر بلده عدو

 [. اإلماما  وقال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] أو استهفر 
ػا وذلك ضتديحيل ل عذر عتم على من استنفرىم اإلماـ اصتهاد يتعني  ُهم   َأنَّ الهَّب ايَّ ل اْبِن ع ب اسن ر ِضي  الل ُو ع نػْ
  :  َهاد  َون اَّة  ، َوإ َذا اْستااْهف ْرتاْق فَاْنف راوا ال )قَاَل يَاْوَم اْلَفْتح  رواه البخاري. (ي ْجَرَة بَاْعَا اْلَفْتح  ، َوَلك ْم ج 
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ر اصتهػػاد موكػػوؿ إذل اإلمػػاـ واجتهػػاده ويلػػـك وىػػذا اضتػػديل يػػدؿ علػػى مػػا قػػرره أىػػل العلػػم كػػاظتوفق وغػػريه أف أمػػ
الرعيػػة طاعتػػو فيمػػا يػػراه مػػن ذلػػك, وىػػو أعلػػم بكثػػرة العػػدو وقلػػتهم وغػػري ذلػػك, إل أف يتعػػذر اسػػتئذانو كمنػػاجكة 
عػدو أغػار علػى اظتسػػلمني فػال جيػب   ظتصػلحة تتػػيقن يف ذلػك , وألف تػرؾ قتػاعتم فيػػو مفسػدة متعينػة ولػذلك ظتػػا 

تهااا :فقػاؿ  وفػػيهم سػلمة بػػن األكػوع قػػاتلهم بػال إذف منػػو ح النػ  أغػار الكفػػار علػى لقػػا   ٌ ) اااار رَجَّاَل
س وسااهق الراجاال فجمعهمااا لااي سااهمام سااهق الفااار ساالمة باام ا كااو: قااال : ثااق أعااااني رسااول اهلل 

 رواه مسلم. (جماعا  
قلتق إلاى ا رض أرضااتق يا أيها الذيم آمهوا مالكق إذا قال لكق انفاروا فاي ساابل اهلل اثقاا : ولقولو تعػاذل

بالحااااة الاااناا ماام اآلااارة فمااا متااا: الحااااة الاااناا فااي اآلااارة إال قلااال ب إال تهفااروا يعااذبكق عااذابا ألامااا 
بعينػو فإنػو يتعػني عليػو  فإذا استنفر اإلمػاـ طائفػة أو خصػخ شخصػاا  غاركق وال توروو شاةا  ما  قو ويستبال 
 ذلك .

َا َوالاَّاَعةا ف اَماا َأَحاعَّ وََكار َو : )قال  ك وقد وألف طاعة اإلماـ واجبة يف مثل ذل َعَلى اْلَمْرء  اْلماْسل ق  السَّْم
ََ َواَل طَاَعَة  َاةف َفَ  َسْم َر ب َمْعص  َاةف فَإ ْن أام   . متفق عليو( إ الَّ َأْن يااْؤَمَر ب َمْعص 

 و ورل األمر األعلى يف كل بلد يطاع يف ذلك.
كػػػاف مػػػن اصتنػػػد الػػػذين جعػػػل عتػػػم اإلمػػػاـ أرزاقػػػا علػػػى أف أنػػػو إف  يميػػػة رزتػػػو اهلل تعػػػاذل شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن ت وقػػػرر

 م فهػػؤلء يتعػػني علػػيهم اصتهػػاد ظتػػا بيػػنهم وبػػني اإلمػػاـ مػػن عقػػد ىوغػػري  كػػاصتيش واجملاىػػدينجياىػػدوا يف سػػبيل اهلل  
 .مهوا أوفوا بالع ود آيا أيها الذيم  قال تعالى : 

يكوف بالقلب والدعوة واضتجة والبياف والرأي والتػدبري والبػدف , فيجػب بغايػة مػا وذكر شيخ اإلسالـ أف منو ما 
 ديكنو.

 قاؿ يف " الفروع " ويتوجو احتماؿ جيب اصتهاد باللساف فيهجوىم الشاعر .
 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وتمام الرباط أربعون يوما [.

 . فار للجهادالِت بني اظتسلمني والكالثغور لكـو الرباط : ىو 
أي األمػػػاكن واظتواضػػػع الػػػِت خييػػػ  اظتسػػػلموف , اضتػػػدود بػػػني بلػػػدة إسػػػالمية وبلػػػدة كػػػافرة ػتاربػػػة : واظتقصػػػود هبػػػا 

 الكفار فيها وخيي  الكفاُر اظتسلمني فيها فهذه ىي الثغور . 
 ل اهلل . يللقتاؿ يف سب ربط فيو استعداداا ألف اطتيل تُ    وشتي رباطاا 

 أكثر.أي احتماؿ ورود الكفار إذل اظتسلمني منو  خوفاا  لثغوربملشد اوأفضل الرباط 
 من ذلك :  وقد وردت أحاديل تدؿ على فضيلة الرباط يف سبيل اهلل 
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اى  َوإ ْن َمااَت َجاَر   ):  قاؿما ثبت يف صحيح مسلم أف الن   اَاام  َشاْهرف َوق َاام   ِ اْم  ر  م  َلةف َاااْ ر بَاطا يَاْومف َولَااْ
أي فتنة الق  وىي سؤاؿ منكر ونكري فالربػاط   (تَّاَن فا الَّذ ا َكاَن يَاْعَملاىا َوأاْجر َا َعَلْاى  ر ْزقاىا َوَأم َم الْ  َعَلْاى  َعَملاىا 

 يف سبيل اهلل من أفضل األعماؿ . 
 قاؿ شيخ اإلسالـ : والرباط أفضل من اإلقامة يف مكة إرتاعاا.

 .فهذا دتامو اا وقد ذكر اظتؤل  ىنا أف دتاـ الرباط أربعوف يوم
علػى  وإمنػا ثبػت موقوفػاا  ل يصػحلكن إسناده  "تمام الرباط أربعون يوما  ": ظتا رو  الط اين يف الكبري مرفوعا 

 .ابن أ  شيبة يف مصنفو كما رو  ذلك  أ  ىريرة 
اؿ للػرأي ىػذا ل غتػرضػي اهلل عنػو و لثبػوت ذلػك عػن أ  ىريػرة  لو أف يرابط أربعػني يومػاا  وعلى ذلك فاظتستحب

 اهلل عنهم فإف لو حكم الرفع , ولذا استحبو اإلماـ أزتد وغريه. فيو وما كاف كذلك من أقواؿ الصحابة رضواف
 واظتذىب أف أقلو ساعة واألجر حبسب ذلك وىو منصوص أزتد.

ر رابط أف حيمػػل نسػػاءه وذريتػػو يف اظتواضػػع اظتخوفػػة لػػئال يلفػػر العػػدو بػػذلك الثغػػللمػػ -وىػػو اظتػػذىب  -يكػػره و 
 . فيستورل على من فيو من نساء اظتسلمني وذراريهم

بػػد عتػػم مػػن السػػكىن بػػملىليهم ولػػو ل ذلػػك لرتكػػت   مػػن ذلػػك أىػػل الثغػػر , أي أىػػل تلػػك البلػػدة فإنػػو لىنويسػػتث
 الثغور وتعطلت . 

 . فإنو يُنهى عن ذلكأما من يمليت إليهم من اظترابطني يف سبيل اهلل و 
 يف سبيل اهلل .ومن األعماؿ الفاضلة : اضتراسة 

هَاان  اَل َتَمسُّاهاَما  يَا ااولا :) َسم ْعتا َرسااوَل اللَّاى  ق اؿ  :رضي اهلل عنهما ع ْن اْبِن ع ب اسن ي وقد رو  الرتمذ َعااْ
 . (الهَّارا َعْام  َبَكْت م ْم َاْ َاة  اللَّى  َوَعْام  بَاَتْت َتْحراسا ف ي َسب ال  اللَّى  

فا  علااأ أال تعمال  تَ بْ جَ أوْ قا  )الغنوي رضي اهلل عنو وقد بات حيرسهم ليلة : ألنس بن أ  مرثد وقاؿ 
 رواه أبوداود. ( يابعا

واعلػم أف اصتهػػاد يف سػػبيل اهلل ػ اظتشػػهور مػن مػػذىب اإلمػػاـ أزتػػد أنػو أفضػػل األعمػػاؿ , فهػو أفضػػل مػػن سػػائر 
اااا ف ااي )فواال؟ ف ااال : لهاااس أاأا  قااال لااى :مػػا ثبػػت يف الصػػحيحني أف النػػ  والػػدليل النوافػػل  ماااْؤم م  ياَجاي 

ى  َوَمال ى    . (َسب ال  اللَّى  ب هَاْفس 
َأاُّ اْلَعَمال  َأْفَوالا ؟ فَاَ ااَل : إ يَماان  :  لسااة  وَل اللَّاى  اااا )َأنَّ َرس رضػي اهلل عنػو : يف البخػاري ع ػْن أ ِ  ُىر يْػػر ةو 

َهادا ف ي َسب ال  اللَّى  ق اَل:ثاقَّ َماَذا ؟ قَاَل  ب اللَّى  َوَرساول ى  ق اَل : راور   : اْلج   ( .ثاقَّ َماَذا ؟ قَاَل : َحجّّ َمباْ
 . وعن اإلماـ أزتد رواية أخر  : أف تعّلم العلم وتعليمو أفضل من اصتهاد يف سبيل اهلل
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اْلخػر راجػع  نوع من أنواع اصتهاد يف سػبيل اهلل وأف تفضػيل أحػد النػوعني علػى وتعليماا  واللاىر أف العلم تعلماا 
ػػ فػإف  إذل اظتصػلحة العامػة فػإذا كػاف الشػتغاؿ بػالعلم أصػلح لامػة مػن الشػتغاؿ باصتهػاد ػ كمػا يف ىػذه األزمػاف

 العلم أفضل . 
وأما إف كانت األمة ػتتاجة إذل اصتهاد يف سبيل اهلل وإذل اجملاىدين فإف الشتغاؿ باصتهاد يف سبيل اهلل أفضل 

 من العلم . 
 أحدمها فهو أفضل .  تفضيل مها يف درجة واحدة لكن إف اقتضت اظتصلحة العامةو ن جنس فهما نوعاف م

استيعاب العشر األوائل من ذي اضتجة بالصالة ليال وهنارا  ": اؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو اهلل تعاذلقو 
ثبت يف البخاري  و ماؿ عليديوىو كما قاؿ الذي دل تذىب فيو نفسو ومالو" , أفضل من اصتهاد يف سبيل اهلل 

َهادا إ الَّ رَجال   )قاؿ:  أف الن  َهادا. قَاَل : َواَل اْلج  َها ف ي َيذ و   قَالاوا : َواَل اْلج  هاْ َما اْلَعَملا ف ي أَيَّامف َأْفَوَل م 
َْ ب َ ْيءف  ى  َوَمال ى  فَاَلْق يَاْرج   (. َاَرَج ياَخاط را ب هَاْفس 

 ",إل ما يذىب فيو النفس واظتاؿ  "رزتو اهلل تعاذل ىذا التفضيل بقولو:  ولذا قيد شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 .فاصتهاد الذي يذىب فيو النفس واظتاؿ أفضل من اصتهاد يف عشر ذي اضتجة

استيعاب عشر ذي اضتجة بالعمل الصاحل من العبادة والصياـ والقياـ أفضل من اصتهاد يف سبيل اهلل : إذف  
 .واظتاؿ  الذي دل تذىب فيو النفس

 قاؿ : وىي أي العبادة يف غري عشر ذي اضتجة تعدؿ اصتهاد , أي استيعاب أياـ السنة بالعبادة.
ِبيِل الل ِو ع ك   فقد ثبت يف الصحيحني ع ْن أ ِ  ُىر يْػر ة  ػ رضي اهلل عنو ػ ق اؿ  : ِقيل  لِلن ِ    : م ا يػ ْعِدُؿ اصتِْه اد  يف س 

ثاا ُكلُّ ذ ِلك  يػ ُقوُؿ : ق اؿ  (  ت ْست ِطيُعون ُو ل   )و ج ل  ؟ ق اؿ  : ل  ت ْست ِطيُعون ُو و ق اؿ  يف : ف مل ع اُدوا ع ل ْيِو م ر تػ نْيِ أ ْو ث ال 
َاامف َمَثلا اْلماَجاي ا  ف ي َسب ال  اللَّى  َكَمَثل  الصَّام ق  اْلَ ام ق  اْلَ ان ت  ب آيَات  اللَّى  اَل يَاْفتاا )الث الِث ِة :   ِ ََِ ةف  را م ْم  َواَل 

ََ اْلماَجاي اا ف ي َسب ال  اللَّى  تَاَعاَلى فمن كاف ىذا نصيبو من العبادة ل يفرت من الصياـ والقياـ قائم ,  (َحتَّى يَاْرج 
 قانت بآيات اهلل قد أسهر ليلو يف العبادة وأرممل هناره بالصياـ فإف عملو يعدؿ عمل اجملاىد يف سبيل اهلل . 

أفضل من اصتهاد يف سبيل اهلل الذي دل تذىب فيو  اا وهنار  ف : فاستيعاب عشر ذي اضتجة بالعبادة ليالا إذ
 . النفس واظتاؿ بنخ حديل الن  

 
 

 قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] وإذا كان أبواو مسلمام لق يجايا تاوعا إال بإذنهما [.
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رة , دوف اصتد واصتدة   ألهنما ليسا كاألبوين اظتباشرين يف الشػفقة ] وإذا كاف أبواه [: األب اظتباشر واألـ اظتباش
 ول يف اضتق فلم يلحقا هبما , واألصل تصرؼ الشخخ بنفسو بال إذف غريه, وىو اظتذىب.

 وقولو: ] مسلمني [ : قيد خيرج ما إذا كانا كافرين . 
 ل طاعة ظتخلوؽ يف معصية اطتالق.وقولو : ] تطوعا [ : قيد آخر خيرج ما إذا كاف اصتهاد فرضاا ألنو 

 فهذه مسمللة اتفق العلماء عليها , وأنو ل خيرج إذل اصتهاد اظتستحب إل بإذف والديو اظتسلمني  . 
ػا يػ ُقػوُؿ :  ُهم  صػلى ) َجااَء رَجاال  إ لَاى الهَّب ايّْ ظتا ثبت الصحيحني : مػن حػديل ع ْبِدالل ػِو بْػِن ع ْمػرنو ر ِضػي  الل ػُو ع نػْ

 َْهاد  فَاَ اَل : َأَحيّّ َوال َااَك ؟  قَاَل : نَاَعْق قَاَل : َفف اه َما َفَجاي ْا ( .فَاس  َتْأَذنَىا ف ي اْلج 
ولو أذنا لو مث منعاه فعليو الرجوع , إذا دل يتعني عليػو حبضػور الصػ  وحنػوه , ودل خيػ  علػى نفسػو مػن الرجػوع  

. 
ىػو رػاىر كػالـ اظتؤلػ  وىػو اظتشػهور يف مػذىب اضتنابلػة  فػإف كػاف والػداه كػافرين دل يسػتملذهنما كمػا مساألة : 
 وغريىم.

 -رضي اهلل عنو -قالوا : وعليو عمل الصحابة فإهنم كانوا جياىدوف بغري إذف آبائهم الكفار كمل  بكر الصديق  
 وغريه . 

ل الكفػر مػع أنػو وقالوا : يستبعد أف يملمر الشارُع اظتسلم  باسػتئذاف الكػافر يف جهػاد أىػل ملتػو أو غػريىم مػن ملػ
 عدو هلل ورسولو . 

: "  وقػػاؿ الثػػوري : بػػل يسػػتملذف الوالػػد الكػػافر يف اصتهػػاد يف سػػبيل اهلل  واسػػتدؿ بعمومػػات النصػػوص كقولػػو 
 .  أحي والااك" ؟ قال: نعق قال : " ففاهما فجايا "

ر يف اْلبػػاء كثػػري يف دل يسػػمللو عػػن والديػػو أمهػػا كػػافراف أـ مسػػلماف مػػع أف الكفػػووجػػو السػػتدلؿ : أف النػػ  
, وترؾ الستفصاؿ يف مقاـ الحتمػاؿ ينػكؿ منكلػة العمػـو يف اظتقػاؿ كمػا ىػو مقػرر يف علػم أصػوؿ عهد الن   
 الفقو .

 والذي يلهر رل ػ واهلل أعلم ػ أف اظتسمللة فيها تفصيل : 
 فإذا دل يكن للوالد ضرورة أو حاجة فال يشرتط استئذانو .

ضرورة أو حاجة إذل ولده للقياـ حبقو والنلػر يف شػؤونو فإنػو ل فػرؽ بػني أف يكػوف الوالػد   أما إذا كاف الوالد لو 
 كافراا أو مسلماا إل أنو يستثىن من ذلك كوف الوالد ػتارباا .

ػ  فالاذا يههارفإف كاف لػيس هحػارب كالػذمي الػذي يعػيش يف الػبالد اإلسػالمية وبيننػا وبيػنهم أمػاف ل حػرب 
ب إليػػو الثػػوري مػػن وجػػوب السػػتئذاف وذلػػك لعمػػـو اضتػػديل اظتتقػػدـ , والشػػريعة أتػػت بػػ  واهلل أعلػػم ػ مػػا ذىػػ
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وإن جايااك على أن ت رك بي ما لاع لاأ باى  الوالدين مطلقاا سواء كانا مسلمني أو كافرين قاؿ تعاذل : 
اااحبهما فااي الاااناا معروفااا  , ولػػيس مػػن , وأمػػا إف كانػػا حػػربيني فػػال ألف دمهمػػا ىػػدر  علااق فاا  تاعهمااا ِو

 مقاصد الشرع حفظ أبداهنما.
     : -أي ؽتلوكني  –يف حكم استئذاف الوالدين إف كانا رقيقني  مسألة :

 واعلم أف اظتشهور يف اظتذىب أف الوالدين الرقيقني ل يستملذناف . 
 قالوا : ألهنما ل ولية عتما , فإف الولية تنتفي بالرؽ .

 ستئذاهنما وإف كانا رقيقني وىذا ىو اللاىر . والوجو الثاين يف اظتذىب : وجوب ا
عػاـ يف اضتػر  فاضتػديل: " أحاي والاااك ؟ "قاال : نعاق قاال : "ففاهماا فجاياا "  لعمـو اضتػديل , فقولػو

 والعبد  . 
وألف اظتقصود من ذلك مراعاة حق الوالد لعليم شفقتو , وألف الولية ل أثر عتا ىنػا , فػإف البػن البػالغ الرشػيد 

 رل نفسو , واألـ ل ولية  عتا وجيب استئذاهنا.ىو و 
 قاؿ أىل العلم : ومثل ذلك من عليو دين ول وفاء لو فليس لو أف جياىد تطوعاا إل بإذف غرديو .  مسألة : 

 قالوا : ألف اصتهاد تقصد منو الشهادة , والشهادة تفوت هبا النفس , فيفوت اضتق بفواهتا . 
 الا يكفي يف قضاء دينو أو أقاـ ضامناا مليئاا أو رىناا ػُتْرِزاا خرج إذل اصتهاد بال إذف.فإف كاف لو وفاء أي ترؾ م

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ويتف ا اإلمام جا ى عها المسار[.
يش جيب على اإلماـ أو نائبو أف يتفقد اصتيش ,  أو يوّكل ثقة ذا خ ة باصتيش يتفقده عدداا وُعد ةا, فيتفقػد اصتػ

 واستعداده وهتيؤه للقتاؿ يف سبيل اهلل .
ف [.  قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ويامهَ الماَخذّْل والماْرج 

 اظتخّذؿ : ىو اظتثبط عن اصتهاد يف سبيل اهلل اظتكى د فيو , كمن يقوؿ : اضتر شديد أو ال د شديد وحنو ذلك. 
ُرِج :الذي يهو ؿ قوة العدو أو يض ع  قوة

 اظتسلمني,كمن يقوؿ:ل طاقة لنا اليـو بالكفار وحنو ذلك. واظت
 وىكذا من يرمي بني اظتسلمني بفنت وحنو ذلك .

ويوصػي اإلمػاـ أمػريه بتقػو  اهلل يف نفسػو , ويوصػيو باظتسػلمني خػرياا , بػملف يرفػق هبػم ول يلقػي هبػم يف  مسألة : 
عػػك وجػػل فقػػد ثبػػت يف صػػحيح مسػػلم مػػن حػػديل  التهلكػػة وحيثػػو علػػى اإلخػػالص واتبػػاع السػػنة والسػػتعانة بػػاهلل

َِّت ى  ب تَاْ اَو  َكاَن َرساولا اللَّى  بريدة رضي اهلل عنو ق اؿ  : )  َِاوا ف ي َاا إ َذا َأمََّر َأم ار ا َعَلى َجْاشف َأْو َسر يَّةف َأْو
ِاوا ب اْسق  ا ر ا ثاقَّ قَاَل : اْغ ِاوا َوال اللَّى  َوَمْم َمَعىا م ْم اْلماْسل م اَم َاااْ للَّى  ف ي َسب ال  اللَّاى  قَاات لاوا َماْم َكَفاَر ب اللَّاى  اْغا

ا َصاالف  تغالُّوا َوال تَاْغا راوا وال تامثاّْلاوا وال تَاْ تاالاوا َول اا  اْم اْلماْ ار ك اَم فَااْدعاهاْق إ لَاى ثَا ث  ا  َوإ َذا َل  اَت َعاااوََّك م 
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هاْق  َأْو ا  لف فَأَياَّتااهامَّ َما َأَجااباوكَ  اهاْ بَاْل م  ْسا م  فَاإ ْن َأَجااباوَك فَاقاْ هاْق ثااقَّ اْدعاهااْق إ لَاى اإل  هاْق وَكاافَّ َعاهاْ اهاْ بَاْل م  فَاقاْ
هاقْ   اضتديل رواه مسلم.  ..( وَكافَّ َعهاْ
ويعني اإلماـ القادة ويعقد األلوية والرايات ويبعل العيوف إذل األعداء ودينع جيشو من اظتعاصػي ألهنػا   مسألة : 

 اب اطتذلف ويشاور ذا الرأي , وي ِعُد الصابر يف القتاؿ بملجر ونػ ف ل.أسب
ويسػػتحب أف يكػػوف اطتػػروج للغػػكوة يػػـو اطتمػػيس ظتػػا ثبػػت يف البخػػاري مػػن حػػديل كعػػب بػػن مالػػك   مسااألة : 

عُّ َأْن َيْخرا )    :رضي اهلل عنو أف الن  َِْوة  تَاباوَك وََكاَن ياح   ( .َج يَاْوَم اْلَخم اع  َاَرَج يَاْوَم اْلَخم اع  ف ي َغ
ػػ كمػا عنػد اطتمسػة بإسػناد صػحيح مػن ويستحب أف يكػوف لقػاء العػدو يف أوؿ النهػار فقػد قػاؿ ػ   مسألة : 

امَّت اي ف اي باكاور َياا ،  قَااَل : رضػي اهلل عنػو ق ػاؿ  : ق ػاؿ  ر ُسػوُؿ الل ػِو  حػديل ص ػْخرن اْلغ اِمػِدي   :) اللَّهااقَّ بَاار ْك   
 . ( َذا بَاَعَث َسر يَّة  َأْو َجْا  ا بَاَعثَاهاْق َأوََّل الهاََّهار  وََكاَن إ  

فإف فاتو ذلػك فحػني تػكوؿ الشػمس وهتػّب الريػاح ظتػا ثبػت يف اظتسػند وعنػد الثالثػة بإسػناد صػحيح عػن النعمػاف 
ِاوَل إ َذا َلْق يااَ ات ْل م ْم َأوَّل  ) َشه ْاتا َرساوَل اللَّى  بن مقر ف رضي اهلل عنو قاؿ :  اَر اْل  تَااَل َحتَّاى تَاا الهاََّهاار  َأاَّ

 ) ِ َل الهَّْصرا : ) كان الهبي  وأصلو يف البخاري من حديل عبداهلل بن أ  أوىف بلفظال َّْمعا َوتَاهاعَّ الرّْيَاحا َويَاْه
)في بعض أيامى التي ل ي فاها انتهر حتى مالت ال مع . 

د غػػكوة بغريىػػا فقػػد ثبػػت يف الصػػحيحني مػػن حػػديل عبػػداهلل بػػن  ويسػػتحب لامػػاـ أف يُػػور ي إذا أرا  مسااألة : 
ِوة  ورق  بغاريااأن الهبي كعب رضي اهلل عنو : )  ( , فػإذا أراد الشػماؿ سػملؿ عػن اصتنػوب  كان إذا اراد غ

وطرقو وأوديتو وآباره وىو يريد الشماؿ   ليكوف قتالو لعدوه على حني ِغر ة دوف استعداد , ألف العػدو يكػوف لػو 
 وف يف البلد وقد خُيرج اطت   اظتسلُم الِغّر فكاف يف التورية مصلحة راىرة .عي

ََ بعا الخمع ، وفي الرجعة الثلَث بعاو[.  قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] ولى أن يااهَافّْل في باايتى الرب
سيمليت إف شػاء اهلل تعػاذل  النػ ف ل:ىو الكيادة على سهم الغنيمة , فاظتقاتل يف سبيل اهلل لو نصيب من الغنائم كما

 فلاماـ أف يعطي زيادة على الغنيمة ,فلو أف ينفل بالربع بعد اطتمس ولو أف ينفل بالثلل بعد اطتمس .
بياف ىذا : إذا غكا اصتيش يف سبيل اهلل فتقدمتو سرية فملصابت غنيمػة , فػإذا أخػرج اطتمػس أعطػى ىػذه السػرية 

 صلي يف الغنيمة مث يكوف عتا سهمها يف القسمة , ىذا يف البدء .الربع فملقل ؽتا غنمت زيادة على سهمها األ
تقاتػل بػملمر اإلمػاـ  وأما يف الرجعة فلو أف يُػن فل السرية الثلل  بعد اطتمس , فإذا رجع اصتيش وبعل سػرية خلفػو

همها فملصػػابت غنيمػػة فإنػػو خيػػرج أولا مػػن ىػػذه الغنيمػػة اطتمػػس مث يعطػػي ىػػذه السػػرية ثلػػل البػػاقي زيػػادة علػػى سػػ
 األصلي من الغنيمة.
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واختلفت العطيتاف لختالؼ الداعي فيهما إذل اإلعطاء   ألف ىذه السرية يف البػدء واصتػيش وراءىػا فهػو رهػر 
عتػا , وأمػػا يف الرجعػة فػػإف اصتػيش راجػػع إذل الػبالد اإلسػػالمية وىػػم قػد أوغلػػوا يف بػالد الكفػػار ولرهػر عتػػم فكػػاف 

عطيهم يف البدء , وألف الرجعة يقػع فيهػا مػن الكسػل مػا ليقػع يف البػدء فػإهنم لاماـ أف يعطيهم فيها أكثر ؽتا ي
يف الرجعػة يكونػػوف يف شػوؽ إذل بلػػداهنم وأىلػيهم فيكػػوف يف ذلػك مشػػقة أكثػر مػػن اظتشػقة الػػِت تكػوف علػػيهم يف 

 البدء فلذا كاف لاماـ أف يعطيهم الثلل وليس ىذا واجباا عتا بل ىو راجع إذل نلر اإلماـ . 
ِبيػػِب بْػػِن م ْسػػل م ة  اْلِفْهػػرِي  ود  ليػػل ىػػذه اظتسػػمللة مػػا ثبػػت يف اظتسػػند وسػػنن أ  داود بإسػػناد صػػحيح مػػن حػػديل ح 

ََ ف ي اْلَبْاَأة  َوالثاُّلاَث ف ي الرَّْجَعة ( ، يَا اولا : ) َشه ْاتا الهَّب يَّ   ) بعا الخمع(.ويف روايةألزتد :نَافََّل الرُّبا
 سرية يف البدأة الربع بعد اطتمس ويف الرجعة الثلل بعد اطتمس .فيجوز لاماـ أف ينفل ال 

ِم الجاَش طاعتاى [ .  قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ويل
 ياا أيهاا الاذيم آمهاوا أطاعاوا اهلل قولاى تعاالى : يلػـك اصتػيش طاعػة قائػد اصتػيش أو أمػريه ويػدؿ علػى ذلػك  

 . وأطاعوا الرسول وأولي ا مر مهكق
اان ي فَاَ اْا َعَصاى ق ػاؿ حيحني عن أ ِ  ُىر يْػر ة  ع ْن الن ِ   ويف الص : ) َماْم َأطَااَعه ي فَاَ اْا َأطَااَ: اللَّاَى ، َوَماْمَ ْعص 

اَر فَاَ ْا َعَصان ي ( اَر فَاَ ْا َأطَاَعه ي ، َوَمْم يَاْعص  اَ م  َْ اَ م   .  اللََّى ، َوَمْم ياا 
أ  العك اضتنفي يف شرحو للعقيدة الطحاويػة علػى وجػوب طاعػة أمػري  وقد أرتع سل  األمة كما ذكر ذلك ابن

اصتػػػيش يف مواضػػػع الجتهػػػاد وأف الػػػرأي يػػػرتؾ لرأيػػػو , وبػػػنّي رزتػػػو اهلل أف مصػػػلحة الئػػػتالؼ واصتماعػػػة ومفسػػػدة 
الختالؼ والفرقة أعلم من مسائل جكئية فال شػك أف اظتصػلحة العامػة اضتاصػلة باصتماعػة والئػتالؼ واظتفسػدة 

 الناجتة عن الفرقة والختالؼ ل تعارض هسمللة جكئية يقع الجتهاد فيها .
 
 
 

 [. قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] والصبر معى
ااابروا وراباااوا  قااال تعااالى :  , فيجػػب علػػى مػػن معػػو مػػن اظتسػػلمني أف  يااا أيهااا الااذيم آمهااوا اِاابروا ِو

لمسػلمني وكسػراا عتػم كمػا أف فيػو قػوة للكفػار وإرهػاراا عتػم علػى يص وا معو وأل خيذلوه فإف يف خذلنو إضػعافاا ل
 اظتسلمني . 

ِو إال بإذنى [.  قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] وال يجوز الغ
 ل جيوز للمسلمني أف جياىدوا يف سبيل اهلل وأف يقاتلوا الكفار إل بإذف اإلماـ .



 

 
 

 

 هـ4141 / األول/ ربيع تاريخ اإلضافة 

 

  ( كتاب الجهادنع  ) شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

ٖٔ 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

لػػػو دوف إذنػػو افتيػػػات عليػػػو , وذريعػػة إذل شػػػق عصػػػا وذلػػك ألف أمػػػر اصتهػػػاد موكػػوؿ إليػػػو وىػػػو اظتخاطػػب بػػػو ففع
الطاعػػة فقػػد تػػػّدعي طائفػػة بملهنػػػا قػػد اجتمعػػػت للقتػػاؿ يف سػػػبيل اهلل وتعػػّد لػػػذلك العػػدة والعػػػدد وىػػي يف البػػػاطن 

 خارجة عن طاعة اإلماـ شاقة لعصا الطاعة وعليو فال جيوز أف تقاتل طائفة إل بإذف اإلماـ . 
سلمني عدو فال جيب عليهم أف يستملذنوا اإلماـ وذلك لتعذر استئذانو حينئذ ولو واستثىن اظتؤل  ما إذا فجمل اظت

 دتكنوا من الستئذاف فقد يكوف بعد فوات الوقت.
 [. ولذا قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] إال أن يفجأيق عاو يخافون َكَلَبى

 أي شره وأذاه ألف اظتصلحة تتعني يف قتالو كما تقدـ.
    مسألة :
هور عنػػد اضتنابلػػة والشػػافعية أنػػو جيػػب علػػى اإلمػػاـ األعلػػم أف جياىػػد باظتسػػلمني يف كػػل عػػاـ مػػرة مػػع القػػدرة اظتشػػ

 على ذلك . 
 كل سنة مرة .  قالوا : ألف اصتكية جتب يف كل سنة مرة , وىي بدؿ عن القتاؿ فكاف القتاؿ واجبا يف

 أو انتلػػار مػػدد وحنػػو ذلػػك, وىػػو اظتػػذىب إل أف تػػدعوا حاجػػة علػػى تػػملخريه, فلامػػاـ تػػملخريه لضػػع  اظتسػػلمني
 وىو قوؿ اظتوفق واجملد.

: أف اصتهاد يف سبيل اهلل جيب بقدر ما حتصل بو اظتصلحة للمسلمني , وبقدر مػا حيصػل بػو للمسػلمني  واألرهر
 العلو واللهور , وبقدر ما حيصل بو إرهار دين اهلل فيجب اصتهاد بقدر حصوؿ ذلك . 

 ن زماف إذل زماف واختاره اضتافظ ابن حجر رزتو اهلل تعاذل.ول شك أف ىذا خيتل  م

 المسألة الثاناة :  

 بملف يُغري اظتسلموف عليهم ليالا على حني غفلة منهم. جيوز تبييت الكفار : 
 وما يقع من قتل للنساء والذرية بال قصد ل حرج على اظتسلمني فيو.

ث   ب ااا َبْاَواء  َأْو ب ااَودَّاَن ) َماارَّ ب ااَي الهَّب اايُّ ام ػػة  ر ِضػػي  الل ػػُو ع ْنػػو ق ػػاؿ  : ظتػػا ثبػػت يف الصػػحيحني : ع ػػْن الص ػػْعِب بْػػِن ج 
هاْق(. َوساة َل َعْم َأْيل  الاَّار  ياابَااَّتاوَن م ْم اْلماْ ر ك اَم فَاااَصابا م ْم ن َسام ه ْق َوَذرَار يّْه ْق قَالَ  هاْ  : ياْق م 

 ك  اظتسلمني عنهم يؤدي إذل تعطيل اصتهاد .  فإف ترتس هبم الكفار جاز رميهم, ألف
 فال جيوز .  -يف غري ىذه اضتالة السابقة  –وأما قتل النساء والذرية 

اَاْت ف اي بَاْعاض  َمغَااز ا أ ْخبػ ػر ُه :  فقد ثبت يف الصحيحن ع ْن ن اِفعن أ ف  ع ْبد  الل ػِو ػ ر ِضػي  الل ػُو ع ْنػُو ػ ) َأنَّ اْماَرَأة  واج 
َاان (.َمْ تاوَلة  فَأَْنَكَر َرساولا اللَّى   الهَّب يّْ   قَاْتَل الهَّْساء  َوالصّْباْ
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 ) وال ت تلوا ولااا  (. كما ثبت يف حديل بريدة رضي اهلل عنو وتقدـ سياؽ أولو وفيو : وقاؿ رسوؿ اهلل 
 والعلة من هني الشارع عن قتل النساء والذرية أهنم ل يُػق اتِلوف .   

ََ َرسااول  اللَّااى  ن أ  داود ػ بإسػناد صػػحيح ػ عػن ر ب ػػاِح بْػِن ر بِيػعن ر ِضػػي  الل ػُو ع ْنػُو ق ػػاؿ  : فقػد ثبػت يف سػن ) كاهَّاا َماا
َفَجاا. ََ َيااؤاالء ؟   َِْوةف فَاااَرَأ  الهَّاااَس ماْجَتم ع اااَم َعلَااى َشااْيءف فَابَاَعااَث رَجااا   فَاَ اااَل : اْنهاااْر َعاا َم اْجَتَماا اَء ف ااي غَاا

َمة  َاال اا ْبما اْلَول ااا  فَابَاَعاَث  ى اْمَرَأةف قَت الف (. فَاَ اَل : َما َكاَنْت َيذ و  ل تااَ ات َل . قَالَ : ) َعلَ  فَاَ الَ  : َوَعَلى اْلماَ اّْ
اف ا  ( .  رَجا  فَاَ اَل : قاْل ل َخال اف : ال يَاْ تااَلمَّ اْمَرَأة  َوال َعس 

 ب, والشيخ الفاين, واألعمى, واظتريض الكمني .و يقاس على النساء والذرية كل من ل يقاتل كالراى
 ودؿ ىذا اضتديل على أف ىؤلء إف قاتلوا فإهنم يُقتلوف. 

 ومثل ذلك أيضاا من كاف لو رأي ومكيدة يف اضترب من الشيوخ والنساء فإنو يقتل. 
 وكذلك ل يقتل الراىب يف صومعتو ول أىل الكتاب الذين ل خيالطوف الناس .

 لثة : المسألة الثا
نصاع ) أن الهبي جيوز نصب اظتنجنيق ومثلها القنابل فقد رو  أبو داود يف مراسيلو عن مكحوؿ رزتو اهلل : 

 وأخرجو أيضاا الرتمذي عن ثوباف بن يكيد مرسالا أيضاا. المهجهاق على أيل الاامف(
عليػػو عمػػل اظتسػػلمني يف ورو  البيهقػػي أّف عمػػرو بػػن العػػاص رضػػي اهلل عنػػو نصػػب اظتنجنيػػق يف اإلسػػكندرية , و 
 قتاعتم واألثر اظتتقدـ وإف كاف مرسالا لكن عليو العمل وىو مذىب رتاىري العلماء .

 تهبااى : 
أمػػا مػػا حيػػرؽ النػػاس فػػال جيػػوز اسػػتعمالو يف القتػػاؿ يف سػػبيل اهلل , ظتػػا ثبػػت يف البخػػاري أ ف  ع ِلي ػػا ر ِضػػي  الل ػػُو ع ْنػػوُ  

ػػػر ؽ  قػ ْوماػػػا فػ بػ ل ػػػغ  ابْػػػن   هاْق َ نَّ الهَّب ااايَّ رضػػػي اهلل عنهمػػػا فػ ق ػػػاؿ  : ع ب ػػػاسن  ح  ْهاااتا أَنَاااا لَاااْق أاَحااارّْقاْ قَااااَل :ال ) لَاااْو كا
باوا ب َعَذاب  اللَّى  ، َوَلَ تَاْلتااهاْق َكَما قَاَل الهَّب يُّ  َعذّْ تاالاووا ( َتٌا  .َمْم َباََّل د يَهىا فَاقاْ
وا بعذاب اهلل , فإف دل يقدر على العدو إل بذلك فيجوز عند فالنار عذاب اهلل ول جيوز للمسلمني أف يعذب

 أكثر العلماء كما قاؿ ابن قدامة وفيو مصلحة للمسلمني .
ومثل ىذه اظتسمللة فتح اظتاء عليهم ليغرقهم, فال جيوز إل إذا دل يقدر عليهم إل بو, ومثل ذلك إحراؽ 

 شجرىم, وزرعهم وقطعو.
 ؽ على النساء والذرية .يف ثبوت الر المسألة الرابعة : 

 اعلم أف النساء والذرية إف أصاهبم الس  فإهنم يثبت عليهم الرؽ هجرد ذلك.  
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أتػى بػق قريلػة فػ نػ ك لُػوا ع ل ػى ُحْكِمػِو من حديل عائشة رضي اهلل عنهػا أف ر ُسػوؿ  الل ػو  فقد ثبت يف الصحيحني
فَإ نّْي َأْحكاقا ف اه ْق َأْن تااْ َتَل اْلماَ ات َلةا َوَأْن تاْسَبى الهَّْساءا َوالذُّرّْيَّةا َوَأْن ) فػ ر د  اضتُْْكم  ِإذل  س ْعدن رضي اهلل عنو ق اؿ: 

 تااْ َسَق َأْمَوالاهاْق(.
ااْق ) أنَّ الهَّب اايَّ وثبػػت يف الصػػحيحني مػػن حػػديل ابػػن عمػػر رضػػي اهلل عنهمػػا : َأغَاااَر َعلَااى بَه ااي اْلماْصاااَل ق  َويا

َِاَب يَاْوَمة ذف جاَوْير يََة(َغارُّوَن َوأَنْاعَ   . اماهاْق تاْسَ ى َعَلى اْلَماء  فَاَ َتَل ماَ ات َلتَاهاْق َوَسَبى َذرَار ياَّهاْق َوَأ
 فبمجرد ما حيصل الس  للنساء والذرية وىم غري البالغني من الذكور واإلناث يثبت فيهم الرؽ.

 ف يف بقائهن تعريضاا عتن لاسالـ.ومنصوص أزتد جواز أف يفاد  أسر  اظتسلمني دوف اظتاؿ, أل
 ومثل ذلك من ل يُقتل كالرىباف وغريىم ؽتن ليقاتل اظتسلمني فهم أرقاء هجرد سبيهم .

 المسألة الخامسة : 
 أما اظتقاتلة فاألمري ؼتري فيهم بني خصاؿ أربع : 

  .فإذا ل اتق الذيم كفروا فورب الرقاب ، ل ولى تعالى :  اطتصلة األوذل : القتل
قتل يوم بار ث ثة ريط مام قاريش أن الهبي أبو داود يف مراسيلو عن سعيد بن جبري رزتو اهلل : )  ورو 
ًا (َِْبرا

. 
 اطتصلة الثانية : اظتّن , أي أف يطلق من غري ماؿ . 
 . فإما مهقا بعا وإما فااء  قال تعالى : اطتصلة الثالثة : الفداء , أي يُفد  هاؿ, أو مسلم , 

 صلة الرابعة : السرتقاؽ , أي أف يكوف رقيقاا . اطت
 وقد اتفق العلماء على ثبوت الرّؽ على أىل الكتاب .

 واختلفوا يف عبدة األوثاف . 
 القوؿ األوؿ : وىو اظتشهور عند اضتنابلة أف غري أىل الكتاب واجملوس ل يسرتقوف . 

أف الرؽ يقع عليهم كغريىم من عبدة األوثاف إذ ل فػرؽ  القوؿ الثاين : وىو قوؿ الشافعية ورواية عن اإلماـ أزتد
 بني الكفار فيما يثبت من األحكاـ إل أف يدؿ دليل على ختصيخ طائفة منهم حبكم .

 قالوا : ول دليل يصار إليو يف ىذه اظتسمللة وضتديل سبايا أوطاس يف سنن أ  داود وىم من عبدة األوثاف.
 وىذا القوؿ ىو الراجح.

خيري لاماـ ليس على وجو التشهي , ولكػن علػى وجػو اظتصػلحة العامػة فيختػار مػن اطتصػاؿ مػا يػر  أف وىذا الت
 اظتصلحة فيو .

 مسألة : 
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 فإذا أسلم األسري فال جيوز قتلو .
 وىل يثبت عليو الرؽ أـ يبقى لاماـ اطتيار يف اطتصاؿ الثالث ؟ 

اا يف اضتػاؿ ولػػيس لامػػاـ أف ديػػّن عليػػو ول لػػو أف يقبػػل منػػو القػوؿ األوؿ : قػػاؿ اضتنابلػػة: إذا أسػػلم فإنػػو يكػػوف رقيقػػ
 فداء, فيكوؿ التخيري فيو . 

قالوا : ألنػو ل جيػوز قتلػو فملشػبو النسػاء , فكمػا أف النسػاء ل جيػوز قػتلهّن ويتعػني فػيهن الػرؽ فكػذلك األسػري إذا 
 أسلم يتعني فيو الرؽ للمنع من قتلو قياساا على النساء والذرية .

 الثاين يف اظتذىب واختاره اظتوفق وىو مذىب الشافعية : أف التخيػري باؽن ألف ختيري اإلماـ بني الفداء واظتنّ  والقوؿ

 ثابت مع كفره فثبوت ذلك مع إسالمو أوذل , فاظتسلم أوذل أف ديّن عليو أو يقبل منو فداء من الكافر .
 . ويو ال ول ا ظهرا لثبوت إسالمو وكونو دينع من قتلو ليس ىذا للمعىن اظتوجود يف النساء وإمن

فإذا ادعى األسري اإلسالـ قبل أسره دل يقبل منو حىت يمليت ببينة ألف اللاىر خػالؼ قولػو , وقػد تعلػق مساألة :  
بػػو حػػق فلػػم يسػػقط ىػػذا اضتػػق هجػػرد دعػػواه , فػػإف رقبتػػو قػػد تعلػػق هبػػا حػػق الػػرؽ أو حػػق الفػػداء الػػذي قػػد خيتػػاره 

 برقبتو دينع من قبوؿ دعواه إل أف يمليت ببينة ويكفي شاىد مع ديينو . اإلماـ فتعل ق ىذا اضتق
  ىل يقتل آحاد اظتسلمني األسري ؟    مساألة :

إذا أسر مسلم كافراا فليس لو أف يقتلو حىت يػمليت بػو اإلمػاـ إل أف يضػطر إذل ذلػك كػملف يدافعػو الكػافر أو خيشػى 
 لكافر السري معو أو حنو ذلك ؽتا يكوف داعياا لقتلو .صولة الكفار فينالوا أسريىم أو أف يملىب ىذا ا

أما إف دل يكن ىناؾ داعن لقتلو فليس لو أف يقتلو وذلك ألنو هجرد أسره تعلق بو حق اإلماـ , فقْتلو تفويت ضتق 
 اإلماـ فيو فلم جيك لو ذلك . 

 فإذا ترتس اظتشركوف هسلمني فهل جيوز أف يرموا ؟ مسااألة :
وز ذلك لعصػمة دمػاء ىػؤلء اظتسػلمني فػإف رمػاىم فملصػاب مسػلمات فعليػو ضػمانو إل أف خيػاؼ اصتواب : ل جي

 على اظتسلمني فريميهم ويقصد الكفار أو خياؼ فوت الفتح.
لػػيس لامػاـ أف يغػري علػػى الكفػار قبػػل أف يػدعوىم إذل اإلسػػالـ وىػذا شػػرط تُقيّػد بػػو اظتسػمللة السػػابقة    مسااألة :

 ما قرر ىذا ابن القيم رزتو اهلل وتستحب ظتن بلغتو, وذكره يف " اإلقناع ".ظتن دل تبلغو الدعوة ك
 :يف حديل بريدة ولقولو   وما كها معذقبام حتى نبعث رسوال  ل ولى تعالى : 

فإن أبوا فاستعم باهلل  -وذكر األوذل وىو دعوهتم إذل اإلسالـ مث قاؿ -) ثق ادعهق إلى ث ث اصال  
 . وقاتلهق(



 

 
 

 

 هـ4141 / األول/ ربيع تاريخ اإلضافة 

 

  ( كتاب الجهادنع  ) شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

ٔٚ 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ل ولاااااااااااى تعاااااااااااالى :اتػػػػػػػػػػػل طائفػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػػػػار حػػػػػػػػػػػىت تػػػػػػػػػػػدعى إذل اهلل وتقػػػػػػػػػػػاـ عليهػػػػػػػػػػػا اضتجػػػػػػػػػػػة , فػػػػػػػػػػػال تق
   وما كها معذبام حتى نبعث رسوال .فليس لاماـ أف يقاتل حىت يبني عتم اضتق فإف أبوا فإهنم يقاتلوف , 

 قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] وتملأ الغهامة باالستا ء علاها في دار الحرب [
: ىي ما أخذ من مػاؿ حػر  قهػراا بالقتػاؿ ومػا أضتػق بػو كاظتػملخوذ يف فػداء األسػر  ومػا يهػد  إذل القػواد  الغنيمة

 يف دار اضترب , مشتقة من الغُنم وىو الربح. 
 فتملك بالستيالء عليها وإزالة أيدي الكفار عنها , وإف دل حتك إذل دار اإلسالـ وإف دل تقسم.

 لغنيمة من بعده لورثتو.وعليو : فإف مات بعض الغكاة فا
قػػػالوا : ألنػػػو بانتهػػػاء اضتػػػرب وغلبػػػة اظتسػػػلمني تكػػػوف الغنػػػائم قػػػد زالػػػت ملكيػػػة الكفػػػار عنهػػػا ووقعػػػت حتػػػت أيػػػدي 

 اظتسلمني فكانت ِمْلكاا عتؤلء الغكاة , ىذا ىو اظتشهور عند اضتنابلة, وىو أصح األقواؿ .
 ل يستقر ملكها قبل اضتيازة يف دارنا.وقاؿ بعض اضتنابلة وىو القوؿ الثاين يف اظتسمللة: إنو 

 والقوؿ الثالل وىو مذىب أ  حنيفة واختاره ابن القيم: أهنا ل دتلك حىت تُقسم , أو حترز بدار اإلسالـ.
 [. قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] ويي لمم شها الوقعة مم أيل ال تال 

خػػاري أف أبػػاف بػػن سػػعيد بػػن العػػاص قػػدـ علػػى النػػ  فالغنيمػػة ظتػػن شػػهد الوقعػػة مػػن أىػػل القتػػاؿ فقػػد ثبػػت يف الب
 ف ال لى الهبي بعد خي  وقد قّسمتيا أبان اجلع . ولق ي سق لى :  . 

 أنو قاؿ :  وثبت يف مصن  ابن أ  شيبة ومصن  عبد الرزاؽ بسند صحيح عن عمر ػ رضي اهلل عنو ػ
 . ) إنما الغهامة لمم شها الَوْقعة (

 حة اصتيش كالعني والرسوؿ والدليل وحنوه فإنو يقسم لو .لكن من دل يشهدىا ظتصل
عنػػد قسػػم لعثمػػاف بػػن عفػػاف رضػػي اهلل عنػػو وكػػاف قػػد جلػػس يف اظتدينػػة خيلػػ  النػػ  دّؿ علػى ذلػػك أف النػػ  
 النساء رواه البخاري.

 قتاؿ .وقولو: ] من أىل القتاؿ [ أي بقصده قاتل أو دل يقاتل, حىت جتار العسكر وأجرائهم اظتستعدين لل
اظترأة ل سػهم فػعليو و ,  ويرضخ ظتن ل سهم لو من النساء , والعبيد , والصبياف ألىل القتاؿالغنيمة     مسألة :

 عتا , ألهنا ليست من أىل القتاؿ . 
ِو بالهساااء فاااااويم ي اهبااا) كااان الن ابػػن عبػػاس رضػػي اهلل عنهمػػا قػػاؿ : عػػ ػمسلػػػمصػػحيح وقػػد ثبػػت يف  يغاا
أي يعطػني مػن الغنيمػة شػيئا ,  ساهق فلاق يوارب لهامق (بأماا ، و مام الغهاماة ا  أي يعطني م ايْ حذَ الجرحى ويا 

 رضخ عتن شيء من الغنيمة دوف السهم لشهودىّن القتاؿ .خ أي يُ ضْ دوف السهم وىو مايسمى بالر  
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ََ َساَدت ي َفَكلَّماوا ف يَّ َرسا ق اؿ  : ثبت يف سنن أ  داود أف عمرياا  فََأَمَر ب اي فَا الّْاْاتا وَل اللَّى  ) َشه ْاتا َاْابَاَر َم
ف ا فَإ َذا أَنَا َأجارُّوا فَأاْاب َر أَنّْي َمْملاوك  فََأَمَر ل ي ب   و د اُود : ػيت ق اؿ  أ بُػبأي من متاع ال ( ْيءف م ْم ااْرث يّْ اْلَمَتا:اَ َسااْ

 .فلم يسهم لو الن  ,أ ن ُو دلْ  ُيْسِهْم ل وُ : م ْعن اُه 
 ؟وىل يسهم للكافرمسألة : 
 وذلػك قياسػاا   كمػا يعطػى الغػكاة اظتسػلموف   لػو ول يعطػى سػهماا  رضػخإف شهد الوقعة مع اظتسػلمني فإنػو يُ  الكافر

ىػذا ىػو , ألنػو لػيس مػن أىػل القتػاؿ فكػذلك الكػافر  فكما أف العبد مع قتالو ل يعطى إل رضخاا , على العبد 
 اصتمهور. أحد الوجهني يف مذىب اإلماـ أزتد وىو مذىب

 .  غنيمةمن ال سهم لو , فُيعطى سهماا أف الكافر يُ : واظتشهور يف اظتذىب 
كو ْر غكوة حنني وىو على ِشػأف صفواف بن أمية شهد مع الن  : واستدلوا : ها رواه سعيد بن منصور يف سننو 

 . , وىو مرسل ضعي  فملسهم لو
لو  أف الكافر إذا شهد الوقعة فإنو ليسهمو  اظتذىب:اصتمهور وىو أحد الوجهني يف ذىب إليو القولني ما أِحو 
. 

 مسألة : 
 ؟الستعانة باظتشركني يف القتاؿ

 ف الكافر ل يستعاف بو يف القتاؿ يف سبيل اهلل.إاظتذىب: قاؿ اظتالكية وىو أحد الوجهني يف 
ق َبَل َبْارف فَاَلمَّا َكاَن ب َحرَّة  َاَرَج َرساولا اللَّى  ) أ نػ ه ا ق ال ْت : : ع ْن ع اِئش ة  ز ْوِج الن ِ    ا ثبت يف الصحيحنيظت

اَحابا َرسااول  اللَّاى   ِْ اْرَأة  َوَنْجاَاة  فَاَفار َح َأ ْهاىا جا اا َأْدرََكاىا قَااَل  باى ،  اْلَوبَاَرة  َأْدرََكىا رَجاال  قَاْا َكااَن يااْذَكرا م  فَاَلمَّ
ِ  : ل َرساول  اللَّى   ْةتا  َتَّب َعَأ َوأا . ال : قَااَل . تاااْؤم ما ب اللَّاى  َوَرسااول ى  : قَااَل لَاىا َرسااولا اللَّاى  ، اَع َمَعاَأ ج 

َْ فَاَلْم َأْسَتع اَم ب ماْ ر كف  ثااقَّ َمَواى َحتَّاى إ َذا كاهَّاا ب ال َّاَجَرة  َأْدرََكاىا الرَّجاالا فَاَ ااَل لَاىا َكَماا : قَالَاْت . قَاَل : فَاْرج 
َْ فَاَلْم َأْسَتع اَم ب ماْ ار كف : قَاَل . َكَما قَاَل َأوََّل َمرَّةف فَاَ اَل َلىا الهَّب يُّ  : قَاَل َأوََّل َمرَّةف  ََ : قَااَل . فَاْرج  ثااقَّ رََجا

 :لَاىا َرساااولا اللَّااى  نَاَعااْق فَاَ اااَل : قَااَل ؟ تااااْؤم ما ب اللَّاى  َوَرساااول ى  : فََأْدرََكاىا ب اْلبَاْاااَااء  فَاَ ااَل لَااىا َكَمااا قَااَل َأوََّل َماارَّةف 
 .(فَاْناَل قْ 

 .وعن اإلماـ أزتد أنو جيوز أف يستعاف باظتشرؾ
لكػن ,  كو وأسػهم لػوْر اسػتعاف بػو وكػاف علػى ِشػ ما تقدـ من حديل صفواف بن أميػة وفيػو أف النػ ويدؿ عليو 

 تقدـ أف اضتديل مرسل ضعي . 
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أف يكوف الكفار أكثر عدداا أو خياؼ منهم, ويشػرتط  , مثل: أنو جيوز عند اضتاجةوىو اظتذىب  صتمهور ا وقاؿ
 .  أف يكوف حسن الرأي يف اظتسلمني

 . والقوؿ الثالل أرهر األقواؿ
 .  الضرورة لعدـ ( فارجَ فلم أستعام بم رك : )وقولو 

] ثااق ي سااق باااقي الغهامااة للراجاال سااهق وللفااارس ث ثااة أسااهق   سااهق لااى  :قااال المؤلااف رحمااى اهلل تعااالى 
 مان لفرسى [.وسه

 . مثل اطتمس بل  يخرج الس  فبني يدي اإلماـ  الغنيمةفإذا حضرت 
 والّسل ب : ما حيصلو القاتل من مقتولو من أدوات اضترب من مركوب ورحل وسالح فيخرج أول .

: قتل رجالا وأخذ رتلو وسالحو ورحلو فقاؿ لو الن  سلمة بن األكوع  أف نيما ثبت يف الصحيحويدؿ عليو 
َا )   متفق عليو.(  َلىا َسَلباىا َأْجَم

اِلِد ْبِن اْلو لِيِد رضي اهلل عنهما أ ف  ر ُسوؿ  الل ِو   : ويف سنن أ  داود ع ْن ع ْوِؼ ْبِن م اِلكن األ ْشج ِعي  و خ 
 ( . َقَوى ب السََّلع  ل ْلَ ات ل  َوَلْق ياَخمّْْع السََّلعَ )  

مطلقاا وإف دل يشرتطو لو اإلماـ وىو عاـ لكل أحد سواء ؽتن يسهم لو  وراىر اضتديل وىو اظتذىب أف لو ذلك
 أو يرضخ لو.
 زتلها وحفلها .صتمعها و جرة قبل اطتمس : ما حتتاج إليو الغنيمة من أُ  وخيرج أيضاا 
 رج الرضخ اظتتقدـ قبل اطتمس أـ بعده ؟ىل خيُ    مسألة :

 : قولف ألىل العلم مها وجهاف يف مذىب أزتد والشافعي
 أجرة اضتامل واضتافظ للغنيمة . على قياساا , مس الغنيمة خ خيرج قبل أف خُت  ضْ أف الر   القوؿ األوؿ :
خػذ بسػبب حضػور الوقعػة فملشػبو سػهاـ قػالوا : ألنػو أُ , : أف الرضخ خيرج بعػد اطتمػس وىو اظتذىب  القوؿ الثاين
 .وال ول الثاني أقاع, الغامنني 

واعلموا أنما غهمتق مم شيء فأن هلل امسى وللرسول   قال اهلل تعالى :, مث ختمس الغنيمة فيخرج ستسها 
 . ولذا ال ربى والاتامى والمساكام وابم السبال 

ولػيس  , يف اظتصػاحل :  اظتراد : أف ىذا اطتمس يصػرؼ فيمػا يرضػي اهلل تعػاذل فأن هلل امسى   تعالى : قولى
 العلماء يصرؼ إذل الكعبة. هلل عكوجل كما قاؿ بعض اا اظتراد أف ىناؾ سهم

هلل امسااى  )سػػئل عػػن اظتغػػنم فقػػاؿ : ثبػػت يف سػػنن البيهقػػي بإسػػناد صػػحيح أف النػػ   ذلػػك مػػاعلػػى  دؿيػػو 
 (.وأربعة أاماسى للجاش 
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ػػة  رضػػي اهلل عنػػو ق ػػاؿ  :  وثبػػت يف سػػنن أ  داود عػػن ع ْمػػرو بْػػنِ  االَّى ب هَااا َرساااولا اللَّااى  ع ب س  َِ  ( ااْم إ لَااى بَع ااارف م 
ثْالا َياا اْم َغهَاام م كاْق م  لُّ ل اي م   اْلخامااعا ، الَذا إ  ْلَمْغَهق  فَاَلمَّا َسلََّق َأَاَذ َوبَاَرة  م ْم َجْهع  اْلَبع ار  ثاقَّ قَاَل : َوال َيح 

 ( .َواْلخاماعا َمْرداود  ف اكاْق 
صػرفو فيمػا يػراه مػن اظتصػاحل ييف حياتػو  إذف : اطتمس هلل والرسوؿ أي فيما يرضي اهلل تعاذل وىػو بيػد الرسػوؿ 

 الرسوؿ.اهلل و  ىو بمليدي خلفائو من بعده يصرفونو فيما يرونو من اظتصاحل ىذا ىو اطتمس األوؿ ستس مث
يصػػرفو يف مصػػاحل  ألنػػو حتػػت يػػد الرسػػوؿ إذف : ىػػو هلل ألنػػو يػػدفع فيمػػا يرضػػي اهلل تعػػاذل , وىػػو للرسػػوؿ 

 اظتسلمني . 
 بنو اظتطلب .و وىم : بنو ىاشم لقرابة الن   أي :السهم الثاين :لذوي القرىب 
 السهم الثالل : لليتامى . 
 السهم الرابع :للمساكني .

 السهم اطتامس :لبن السبيل . 
وخلفائػػو مػػن بعػػده يقسػػم ستػػس الغنيمػػة إذل ستسػػة أستػػاس   سػػهم يكػػوف بيػػد الرسػػوؿ  ,فهػػذه ستسػػة أستػػاس 

ن مػػذىب اضتنابلػػة ومػػذىب الشػػافعية وىػػو أف الغنيمػػة ختمػػس فيصػػرفونو يف مصػػاحل اظتسػػلمني ىػػذا ىػػو اظتشػػهور مػػ
 ستسة أستاس لكل صن  من ىذه األصناؼ اطتمسة نصيبو .

 قالوا: وجيب أف يعم من جيمع البالد منهم حسب الطاقة وىو راىر القرآف.
ستػس ذوي كالككػاة أي بعػد إخػراج فيمػا يػراه مػن اظتصػاحل   فيصػرؼ كػالفيء وأنػالقوؿ الثػاين وىػو قػوؿ اظتػذىب: و 

 .القرىب ول يشرتط أف تعم األصناؼ كلها
 اهلل تعاذل. ماوىذا اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رزته

,  بينػاا  لنقػل نقػالا  ول عػن خلفائػو مػن بعػده ىػذه القسػمة , ولػو كػاف ذلػك ثابتػاا قالوا : ألنو دل يثبت عن الن  
 نقلو . لالدواعي  توافرا تقو  اعتمم وتؽتفهو 

وياذا ياو , قالوا : وألف الككاة قد وجبت يف األصناؼ الثمانية ولو صرفت لصن  واحد ألجػكأت فكػذلك ىنػا 
 .الراجح

 .فاطتمس يوضع يف يد اإلماـ فيعطى ذوي القرىب حقهم منو ويصرؼ الباقي يف مصاحل اظتسلمني
 ؟  وزع سهم ذوي القرىبيكي    مسألة :
 لقرىب يعطوف منو للذكر مثل حظ األنثيني .اظتذىب أف ذوي ا يفاظتشهور 
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وجػػب عتػػم ىاشػػم وبػػق اظتطلػػب  وجػػب عتػػم مػػنبسػػبب األب فملشػػبو اإلرث   فػػإف بػػق ىاشػػم وجػػب قػػالوا : ألنػػو 
 بسبب اظتطلب .

 أهنػػم يعطػػوف بالسػػوية ل يفػػرؽ بػػني ذكػػر وأنثػػى ول صػػغري ول -ىػػو روايػػة عػػن اإلمػػاـ أزتػػد و  -القػػوؿ الثػػاين : و 
 كبري.
علػى سػبيل اإلرث بػدليل عػدـ ثبػوت اضتجػب فيػو فػإف البػن يملخػذ  ىػوألف اهلل قد أمرنا بإعطائهم وليس  قالوا :

 مع وجود أبيو . 
وىو مػذىب , أهنم يعطوف بقدر اضتاجة وحبسب ما يراه اإلماـ سواء كاف بالتفضيل أو بالسوية : القوؿ الثالل و 

 مالك .اإلماـ 
فيعطػى الفقػري أكثػر مػن الغػق,  وعليو اهلل , ومللة وىو اختيار ابن القيم رزتوالقوؿ الثالل ىو الراجح يف ىذه اظتس

 .ويكوج عكهبم وىكذاسواه يعطى أكثر ؽتا  عندهويعطى الغق الذي ىو صاحب كـر وجيتمع الناس 
ً  س ْهم  ِذي ُؿ الل ِو ا ثبت يف البخاري والنسائي ع ْن ُجبػ رْيِ ْبِن ُمْطِعمن ق اؿ  ل م ا ق س م  ر ُسو وىو لغنيهم وفقريىم ظت

اُف بْػُن ع ف ػاف  فػ ُقْلن ػا  اِشػمن : اْلُقْرىب  بػ نْي  ب ِق ى اِشمن و ب ِق اْلُمط ِلِب أ تػ ْيُتُو أ ن ا و ُعْثم  ػُؤلِء بػ نُػو ى   نُػْنِكػُر لي ػا ر ُسػوؿ  الل ػِو ى 
ُهْم أ ر أ   انِػػك  ال ػػِذي ج ع ل ػػك  الل ػػُو بِػػِو ِمػػنػْ يْػػت  ب ػػِق اْلُمط لِػػِب أ ْعط ْيػػتػ ُهْم و م نػ ْعتػ ن ػػا ف ِإمن  ػػا حن ْػػُن و ُىػػْم ِمْنػػك  ِه ْنكِل ػػةن ف ْضػػل ُهْم ِلم ك 

اا   مف إ ناَّهاْق َلْق يااَفار قاون ي ف ي َجاي ل اَّةف َوال إ ْس  ): فػ ق اؿ  ر ُسوُؿ الل ػِو  قف َوبَاهاو اْلمااَّل اع  َشاْيء  َواح  إ نََّما بَاهاو َياش 
اااب ع ى  َوَشاابََّأ  َِ ظتػػا جػػاءا يسػػمللنو مػػن الفػػيء دل يعتػػذر عتمػػا بكوهنمػػا أغنيػػاء وإمنػػا اعتػػذر عتمػػا لن  ا. فػػ (بَاااْاَم َأ

 بملهنما ليسا من بق اظتطلب وبق ىاشم.
 فدؿ على أف للغق نصيبو يف الغنيمة كالفقري . 

 نياء . ولاطالؽ يف اْلية , فإهنا مطلقة دل تقيد سهم ذوي القرىب بالفقراء دوف األغ
الربػػع بعػػد اطتمػػس فػػإف النفػػل خيػػرج بعػػد اطتمػػس كمػػا تقػػدـ ىػػذا يف نفػػل النػػ  ,  والرضػػخ لف ػػخيػػرج منهػػا النػ  مث 

 والثلل بعده.
 رسػوؿ اهلل تػضػي اهلل عنػو قػاؿ شتعػر ويف مسند أزتػد وسػنن أ  داود ػ بسػند صػحيح مػن حػديل معػن بػن يكيػد 

: " بَاْعَا اْلخاماع    ال نَاْفَل إ ال. " 
ل : ىو ما يعطيو اإلماـ لبعض الغكاة زيادة عن سهمهم إما لتقدـ سرية من السرايا , أو ضتسن بالئو وشدة ف  نػ  فال

 سلمة بن األكوع سهم الراجل وسهم الفارس كما ثبت يف صحيح مسلم. الن  بملسو بالكفار كما أعطى 
 وحنوه يعطى سهما.مث يقسم الغنيمة للراجل أي للماشي على رجليو ومثلو الراكب على بعري 
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 و ذلػك ة يف العػدويػكانلػو وسػهمني لفرسػو ظتػا للفػرس مػن  يعطى ثالثة أسهم   سهماا  والفارس وىوالراكب فرساا 
ػػا ق ػػاؿ  :  اظتػػ ُهم  ػػر  ر ِضػػي  الل ػػُو ع نػْ يَاااْوَم َاْابَاااَر  َقَسااَق َرساااولا اللَّااى   )ثبػػت يف الصػػحيحن ع ػػْن ن ػػاِفعن ع ػػْن ابْػػِن ُعم 

ل  َسْهم ا ل ْلَفَرس  َسهْ  ََ الرَّجال  فَاَرس  فَاَلىا َث ثَةا َأْسهاقف فَإ ْن َلْق  ف س ر ُه ن اِفٌع فػ ق اؿ  قَاَل : . َمْام  َول لرَّاج  : إ َذا َكاَن َم
أساهق للرجال ولفرساى ث ثاة أساهق ساهما  لاى أن الهبي  ": ويف سنن أ  داود ، َيكاْم َلىا فَاَرس  فَاَلىا َسْهق  ( 

 ."  وسهمام لفرسى
 .يف سهم الفارس اعتجنيمسألة : 

 وىو غريالعر  لعمـو اضتديل .  كاف الفرس ىجيناا هماف و لو  س لو قاؿ رتهور العلماء : 
 وف لو سهم واحد لسهماف.ذ  الفرس اعتجني أو ال ِْ  وقاؿ اضتنابلة يف اظتشهور عندىم :

اام الهجااام يااوم ااباار أن الهبااي " :  داود يف مراسػػيلو بإسػػناد صػػحيح عػػن مكحػػوؿ واسػػتدلوا هػػا رواه أبػػو يجَّ
  ."لهجام سهق لو  انسهموعرَّب العربي للعربي 

ولػػو شػػاىد مرسػػل مػػن حػػديل خالػػد بػػن معػػداف يف مراسػػيل أ  دواد ولػػو شػػاىد عػػن ابػػن عبػػاس كمػػا يف اجملمػػع 
أعلػم نكايػة يف ألف الفػرس العػر  أقػو  و و مػا قػاؿ اضتنابلػة  يتارجحوعليو فاضتديل حسن إف شاء اهلل تعاذل وبو 

 العدو من الفرس اعتجني.
واختاره اْلجري وىػو  رواية عن اإلماـ أزتد : أف الفرس اعتجني إذا عمل بعمل الفرس العر  فإف لو سهمنييف و 

 قوي.
 وىذا قوؿ قوي راىر ألف الشريعة ل تفرؽ بني اظتتماثالت . 

 وكػػاف فيػػو نكايػػة رػػاىرة يف العػػدو فػػإف لػػو لػػو سػػهم , لكػػن إف عمػػل كمػػا يعمػػل الفػػرس العػػر  إذف الفػػرس اعتجػػني
 سهمني ألف الشريعة ل تفرؽ بني اظتتماثالت .

 إذا شارؾ الفرسني قاؿ اضتنابلة : لو أربعة أسهم . مسألة : 
 وقاؿ اصتمهور بل ليس لو إل سهماف لفرس منهم .
 عنػػػو أف اقسػػػم للفػػػرس كتػػػب إذل أ  عبيػػػدة رضػػػي اهلل  اسػػػتدؿ اضتنابلػػػة هػػػا رواه سػػػعيد بػػػن منصػػػور أف عمػػػر 

 سهمني وللفرسني أربعة أسهم وللرجل سهماا , لكن األثر إسناده منقطع .
وقاؿ رتهور العلماء بل ليس لو إل نصيب فرس واحد وذلك ألف الفرس الثاين ل يعدوا, إل أف يكوف نائبػاا عػن 

 .ال ول يو الراجح ويذا الفرس األوؿ قائماا مقامو , فعلى ذلك ل يكوف لو إل سهم فرس واحد 
منا اطتػالؼ يف إأما إذا كاف معو ثالثة أفرس أو أربعة فاتفق العلماء على أنو ليملخذ على الثالل ول على الرابع و 

 األخذ على الثاين .
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 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وي ارك الجاشا سراياو في ما غهمت وي اركونى فاما غهق [.
,  الِت تغنمهاسالـ إذل بالد األعداء خترج منو سرايا فتغنم فلو نصيبو من ىذه اظتغازل فاصتيش اظتنطلق من بالد اإل

 . فيما يقسم وىي أيضا تشاركو
عتػا دوف  زيػادةوىػي , ل الربع بعد اطتمس والثلل بعده للسػراياف  نػ  كاف يػُ ما تقدـ من أف الن  ويدؿ على ذلك 

لثلل أو الربػع خيػرج بعػد اطتمػس والبػاقي يشػرتؾ فيػو بقيػة اصتػيش , فإف ا يف الباقي فإف اصتيش يشاركها, اصتيش 
 اصتيش ها تنالو السرية وكذلك العكس .الن   ؾفملشر 

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] والغالق مم الغهامة ياحرقق رحلى كلى إال الس ح [

 الغاّؿ : من كتم شيئا من اظتغنم ليختخ بو . 
 . ومم يغلل يأت بما غل يوم ال اامة قال تعالى : والغلوؿ من كبائر الذنوب 

رَجاال  يااَ االا لَاىا :   َكااَن َعلَاى ثَاَ ال  الهَّب ايّْ  : )ػ رضي اهلل عنهما ػ ق ػاؿ   ويف الصحيحني ع ْن ع ْبِد الل ِو ْبِن ع ْمرنو
 ْههاراوَن إ لَْاى  فَاَوَجااوا َعَباَءة  َقْا َغلََّها ( .: ياَو ف ي الهَّار  َفَذَيباوا ياَ ك رْك َرةا َفَماَت ، فَاَ اَل َرساولا اللَّى  

:) قػاؿوثبت يف مسند اإلماـ أزتد وسنن النسائي بإسناد صحيح يف حديل عبادة رضي اهلل عنػو أف الرسػوؿ 
اَغَر َوال تَاغالُّاوا فَاإ نَّ اْلغالااوَل نَا ِْ اْم َذل اَأ َوَأ اَط َوَأْكبَاَر م  نْاَاا فََأدُّوا اْلَخْاَط َواْلَمخ  اَحاب ى  ف اي الااُّ ِْ ار  َوَعاار  َعلَاى َأ

َرة (.  َواآلا 
 قاؿ اظتؤل  : " حيرؽ "وجوباا " رحلو كلو " : أي ما على راحلتو من أثاث وزاد وسرج وغري ذلك. مسألة : 

ويسػػػتثىن مػػػن ذلػػػك اضتيػػػواف ومالػػػو روح , ويسػػػتثىن كػػػذلك اظتصػػػح  وكتػػػب العلػػػم وكػػػذلك األسػػػلحة ىػػػذا ىػػػو  
 اضتنابلة. اظتشهور عند 

:ظتا رو  أبو داود يف سننو أف الن ِ     ) إ َذا َوَجْاتاْق الرَّجاَل َقْا َغلَّ فََأْحر قاوا َمَتاَعىا َواْضر باووا(.ق اؿ 
واضتديل فيو: صاحل بن ػتمد بن زائدة وىو منكر اضتديل , وقد ضع  اضتديل البخاري والرتمذي والػدارقطق 

 وغريىم من أىل العلم . 
ػُر بْػُن ػُت م ػدن ع ػْن ع ْمػرِو بْػِن ور  يػْ ثػ ن ا زُى  ػد  ثػ ن ا اْلو لِيػُد بْػُن ُمْسػِلمن ق ػاؿ  ح  ػد  ُشػع ْيبن ع ػْن و  أبو داود يف سػننو : ق ػاؿ  : ح 

هِ   َوأَبَا َبْكرف َوعاَمَر َحرَّقاوا َمَتاَ: اْلَغالّْ َوَضَرباووا ( .َأنَّ َرساوَل اللَّى   أ بِيِو ع ْن ج د 
يل ضعي  أيضاا فإف الوليد بن مسلم وىو شامي يرويو عن زىري بن ػتمد , ورواية الشاميني عػن زىػري بػن واضتد

 ػتمد ضعيفة .
أنو من قوؿ عمرو بن شعيب فهو مقطوع عليو , كما قرر ذلػك اضتػافظ ابػن حجػر فػال يصػح شػاىداا  والصحاح

 للحديل األوؿ .
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 ؽ رحلو . وذىب رتهور العلماء إذل أنو ليس لاماـ أف حير 
إ َذا ) َكاااَن َرساااولا اللَّااى  واسػػتدلوا هػػا رواه أبػػو داود يف سػػننو ػ بإسػػناد حسػػن ػ ع ػػْن ع ْبػػِد الل ػػِو بْػػِن ع ْمػػرنو ق ػػاؿ  : 

ااماىا َفَجاااَء رَجااال   اةاااوَن ب َغهَااام م ه ْق فَاَاْخماساااىا َويااَ سّْ اااَب َغه اَمااة  َأَمااَر ب اا ال فَاهَاااَد  ف ااي الهَّاااس  فَاَاج  َِ بَاْعااَا َذل ااَأ  َأ
َهاوا م ْم اْلَغه اَمة  فَاَ اَل : َأَسم ْعَت ب   َِباْ ِ َمامف م ْم َشَعرف فَاَ اَل : يَا َرساوَل اللَّى  َيَذا ف اَما كاهَّا َأ  ال يااَهاد ا َث ث اا ؟  ب 

يَء ب ى  ؟ فَاْعَتَذَر إ لَْااى  فَاَ ااَل : كاامْ  بَالَاىا  قَاَل نَاَعْق قَاَل : َوَما َمهَاَعَأ َأْن َتج  ايءا ب اى  يَااْوَم اْل  َااَماة  فَالَاْم َأقاْ أَنْاَت َتج 
 َعْهَأ (.

 قالوا : ودل حيرؽ متاعو .
 قالوا : ودل يصح يف حتريق اظتتاع حديل كما قرر ذلك اإلماـ البخاري رزتة اهلل عليو .
تػاع مػػن بػاب التعكيػػر اظتػػارل واختػار شػػيخ اإلسػالـ ابػػن تيميػة ػ رزتػػو اهلل تعػاذل ػ وتلميػذه ابػػن القػيم : أف حتريػػق اظت

الػذي يرجػػع إذل اجتهػاد األئمػػة حبسػػب اظتصػلحة,أي أنػػو لامػاـ أف يعػػكر بػػو ولػو أف يعػػكر بشػيء آخػػر كضػػربو أو 
 الرجل يف القصة اظتتقدمة. تملنيبو كما أّنب الن  
ِكػيمن ع ػْن أ بِيػِو ع ْن بػ هْ يف مسمللة جواز التعكير باظتاؿ , كما تقدـ يف قولو  ال ول الراجحوىذا مبق على  ِك ْبِن ح 

ِه أ ف  ر ُسوؿ  الل ِو  ََِماات  ق اؿ  ػ يف زكاة السائمة ػع ْن ج د  اْم َع َِْماة  م  ذاوَيا َوَشاْاَر َمال اى  َع : ) َوَمْم َمهَاَعَها فَإ نَّا آا 
َها َشاْيء  (  هاْ َِّ َوَجلَّ لَْاَع آلل  ماَحمَّاف م  دالػة علػى ىػذه اظتسػمللة وسػيمليت الكػالـ , وغػري ذلػك مػن األدلػة الرَباَّْها َع

 عليها يف باب التعكير إف شاء اهلل تعاذل .
 فالتعكير باظتاؿ جائك وتدخل فيو ىذه اظتسمللة فلاماـ أف يعكر بتحريق متاعو.

 فإف قيل : فيو إتالؼ للماؿ وإفساد لو.
 فيقاؿ : إف ىذا ظتصلحة راجحة وىي التنكيل بو .

ىػو فاالراجح ذه اظتسػمللة واسػتلهره صػاحب الفػروع وصػوبو صػاحب اإلنصػاؼ , يف ىػ ويذا ال ول يو الاراجح
 اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية ػ رزتو اهلل تعاذل ػ وأف حتريق اظتتاع جائك لاماـ إف رأ  اظتصلحة يف ذلك. 

 ول دينع من سهمو من الغنيمة يف اظتشهور يف مذىب اإلماـ أزتد وغريه .
نػػو منػػع مػػن غػػّل مػػن سػػهمو أو اسػػرتده منػػو , وألنػػو حػػق مػػارل ثابػػت لػػو فػػال دينػػع منػػو دل يصػػح عنػػو أألف النػػ  
 هعصية.

 وعن اإلماـ أزتد رواية أخر  : حيـر من سهمو .
 أف لاماـ أف يعكره بملف دينعو سهمو ولو أف يعطيو سهمو ويعكره بنوع آخر من التعكير .  والراجح

 , وىذا داخل يف مسمللة التعكيك باظتاؿ .إذف : لاماـ أف دينعو من سهمو تعكيراا لو 
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 مسألة  : 
أرتع أىل العلم على أف الغاّؿ إف تاب فملراد أف يعيد ما غػّل وكػاف قبػل القسػمة والتخمػيس فإنػو يدفعػو إذل بيػت 
 اظتاؿ ليخمس ويقسم على الغامنني ليملخذ كل صاحب حق حقو فلبيت اظتاؿ اطتمس وأربعة أستاسو للغامنني.

 ك بعد ختميس الغنيمة وتقسيمها ففيو قولف : أما إف كاف ذل
 القوؿ األوؿ وىو قوؿ اضتنابلة : أنو يدفع إذل بيت اظتاؿ اطتمس ويتصدؽ بملربعة أستاسو عن الغامنني .

وذلك ألنو حق ل ديكن أف يعطػى صػاحبو فقػد أخػذ الغػكاة نصػيبهم ول ديكػن أف يقسػم علػيهم ىػذا البػاقي بعػد 
 ؿ الذي ل يعرؼ صاحبو فيتصدؽ بو عنو .اطتمس فحينئذ يكوف كاظتا

والقوؿ الثاين وىو قوؿ الشافعية واختاره اْلجّري من اضتنابلة وصوبو صاحب اإلنصاؼ : أنو يدفع كلػو إذل بيػت 
 اظتاؿ أي كل ما ُغّل يدفعو إذل بيت اظتاؿ .والقوؿ الثاين أرهر. 

 مسألة : 
 ؟ ىل تقطع يد الغاؿ من الغنيمة

الغاؿ عند رتهػور العلمػاء ألف لػو حقػاا يف الغنيمػة , واضتػدود تُػدرء بالشػبهات . واظتػذىب أنػو اصتواب : ل يقطع 
 يشرتط إلحراؽ رحلو أف يكوف الغاؿ حياا, حراا, مكلفاا.

 مسألة : 
 األراضي اظتفتوحة قسماف : األوؿ: ما فتح عنوة .الثاين : ما فتح ُصلحا .

 فتح عنوة . والكالـ فيما يلي عن القسم األوؿ : وىي ما
قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وإذا غهموا أرضا فتحويا بالساف اااقر اإلمام بام : قسمها ، ووقفها 

 على المسلمام [.
إذا افتتح اظتسلموف قرية بالسي  ػ أي بالقتاؿ ػ فإف اإلمػاـ ؼتػري بػني أف يقسػم ىػذه األرض بػني الغػامنني وبػني أف 

 م لبعض ويوق  البعض فيختار األصلح . يوقفها على اظتسلمني أو يقس
اَحاب  الهَّب ايّْ ظتا ثبت يف سنن أ  داود ػ بإسناد صػحيح ػ :  ِْ اْم َأ اا َظَهاَر َأنَّ َرسااوَل اللَّاى  ) َعْم ر َجاالف م  َلمَّ

ماْسال م اَم َول لْ َعَلى َاْابَاَر َقَسَمَها علاى ساتة وث ثاام ساهما  جماَ كال ساهق ماماة ساهق َفَكااَن ل َرسااول  اللَّاى  
ََِل ب ى  م ْم اْلوافاود  َوا اماور  َونَاَوام ع  الهَّاس  (. ََِل الهّْْصَف اْلَباق َي ل َمْم نَا  الهّْْصفا م ْم َذل َأ َوَع
 ودل جيعل أربعة أستاسها للغامنني , بل جعل النص  للغامنني , وجعل النص  اْلخر للمصاحل . 

ُر ػ ر ِضي  الل ُو ع ْنوُ  را اْلماْسل م اَم َما فَاَتْحتا قَاْريَة  إال َقَسْمتااَها بَاْاَم َأْيل َها َكَماا َقَساَق الهَّب ايُّ ػ :  وقاؿ ُعم  ) َلْوال آا 
 ) رواه البخاري .َاْابَاَر  
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فعمػػر ػ رضػػي اهلل عنػػو ػ قػػد أوقػػ  مصػػر والشػػاـ والعػػراؽ ظتّػػا فتحػػت يف عهػػده ػ رضػػي اهلل عنػػو ػ ظتصػػلحة آخػػر 
 ا على الفاحتني , ودل يعلم لو ؼتال  فكاف إرتاعاا . اظتسلمني ودل يقسمه

واعلموا أنماا غهماتق مام   قالوا : فهذه األدلة السابقة تبني اظتراد بآية األنفاؿ وختصصها وىي قولو جل وعػال 
, تبػني أف اظتػراد شيء فأن هلل امسى وللرسول ولذا ال ربى والاتاامى والمسااكام وابام السابال ... اآلياة 

ئم فيها ما سو  األرض من األمواؿ اظتنقولة كالذىب والفضة واظتواشي والثياب وغري ذلك فهي الِت تقسم بالغنا
 بني الغامنني , وأما األرض فلاماـ يف ذلك اطِت رية كما تقدـ .

يف  وؽتا يدؿ على أف اظتراد بالغنائم يف اْلية ما عدا األرض أف ىذه األمة قد اختصت بإباحة الغنائم عتا , كما
 ) وأحلت لي الغهامق ولق تحل  حا مم قبلي (.: الصحيحني من قولو 

وأورثهاا ال اوم الاذيم كاانوا يستواعفون م اارق ا رض  قالوا : واألرض أحلت ظتػن قبلػو كمػا يف قولػو تعػاذل: 
 فكانوا يرثوف األرض ويغنموهنا .  ومغاربها التي باركها فاها 

 ية ما سو  األرض من اظتنقوؿ كالذىب والفضة واظتاشية وغريىا .فدؿ على أف اظتراد بالغنائم يف اْل
 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ويورب علاها اراجا مستمرا يؤاذ ممم يي بااو[.

أي: يضػػرب اإلمػػاـ عليهػػا خراجػػاا وىػػو مػػاؿ يػػدفع سػػنوياا ؽتػػن األرض بيػػده, مػػن مسػػلم وذمػػي , فيػػدفع أجػػرةا إذل 
  مصاحل اظتسلمني .اإلماـ واإلماـ يصرفها يف

 
ِية إلى اجتهاد اإلمام [  قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] والمرجَ في الخراج والج

فاإلماـ جيتهد وحيدد قدر اطتراج بالنلر إذل أحواؿ الناس وبالنلر إذل األرض وباختالؼ األزمنة من زمن 
 د .ْلخر فيقدر اإلماـ ما يراه مناسباا , ألف الشرع دل يرد فيو حتدي

وليس ألحدن ؽتن بعده من األئمة أف يغري األجرة مادل يتغري السبب كملف تغلوا األرض أو ترخخ ألف تقديره 
 ذلك حكم .

 أما إذا فتحت األرض صلحاا وىذا ىو القسم الثاين : فهي نوعاف :
للكفػػػار : أف يصػػػاحل الكفػػػار اظتسػػػلمني علػػػى أف تكػػػوف األرض عتػػػم أي للكفػػػار , فتكػػػوف األرض  الهاااو: ا ول

 ويدفعوف خراجها للمسلمني كاصتكية فإف أسلموا سقط عنهم . 
أف يصػػػاحل اظتسػػػلموف الكفػػػار علػػػى أف تكػػػوف األرض للمسػػػلمني , ونقرىػػػا مػػػع الكفػػػار ويػػػدفعوف الهاااو: الثااااني : 

 خراجها للمسلمني فتكوف األرض وقفاا للمسلمني. 
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 بر على إجارتها أو رفَ ياو عهها [.قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى:] ومم عجِ عم عمارة أرضى أج
 رجل بيده أرض خراجية ودل يعمرىا بكرع أو غرس  فإنو جي  على إجارهتا أو رفع يده عنها .

 أي : إما أف يعّمرىا وإما أف يؤجرىا , وإما أف يرفع يده عنها أي يرتكها تقع يف يد األسبق إليها.
 من اطتراج .  وذلك ألف يف تركها عاطلة تفويتاا ضتق بيت اظتاؿ

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ويجرا فاها الماراث [.
ألهنػػا حػػق فتػػورث كسػػائر اضتقػػوؽ فػػإذا مػػات الرجػػل ورثهػػا أقاربػػو كسػػائر مالػػو ألهنػػا حػػق لػػو ويكػػوف اطتػػراج الػػذي 

 وضع على موروثهم عليهم .
ِية واراج و  ع رف... ففيء يصرف في قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وما أاذ مم مال م رك كج

 مصالح المسلمام [.
والفػػيء : ىػػو مػػا أخػػذ مػػن مػػاؿ اظتشػػرؾ بغػػري قتػػاؿ كجكيػػة وخػػراج وعشػػرن ومػػا تركػػوه فكعػػاا وستػػس ستػػس الغنيمػػة, 

 والفيء يصرؼ يف مصاحل اظتسلمني.
 " وما أخذ من ماؿ مشرؾ ": أي بغري قتاؿ .

رهتم إذل البالد اإلسػالمية , علػى الػذميني نصػ  العشػر العشر : ىو ما يضرب على جتارة الكفار إذا أدخلوا جتا 
 إذا اجتروا يف غري بلدىم , وعلى اضتربيني الذين يدخلوف بملماف للتجارة العشر .

 
ِعا [.  قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وما تركوو ف

 . ركاب وما أفاء اهلل على رسولى مههق فما أوجفتق علاى مم اال وال قال تعالى: أي بال قتاؿ 
 [. قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وامع امع الغهامة
 وتقدـ الكالـ عليو, وكذلك ما تركو ميت ل وارث لو .

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ففيء يصرف في مصالح المسلمام [.
ذا يفء يصػػرؼ يف إذف : اصتكيػػة واطتػػراج والعشػػور ومػػا يؤخػػذ مػػن الكفػػار بغػػري قتػػاؿ وستػػس ستػػس الغنيمػػة كػػل ىػػ

مصاحل اظتسػلمني , فمنػو ر ْزؽ األئمػة واظتػؤذنني والقضػاة واألمػراء واظتدرسػني وغػريىم وكػذا بنػاء اظتسػاجد وإصػالح 
 الطرؽ وبناء القناطر وغري ذلك من مصاحل اظتسلمني وإعطاء الفقراء واليتامى وأبناء السبيل وغريىا من اظتصاحل.

 اظتسلمني .  إذف : الفيء يصرفو اإلماـ يف مصاحل
 وىكذا يف كل ما يدخل بيت اظتاؿ من التجارات واظتكاسب واظتعادف وغريىا ىذا كلو يفء يصرؼ يف اظتصاحل. 
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لهاق حاق فاي  )كل المسلمامبإسناد صػحيح ػ :  قاؿ عمر بن اطتطاب ػ رضي اهلل عنو ػ كما يف سنن البيهقي ػ
ذا الماال حاق إال ماا تملكاون مام رقاا كق فاإن ) لق يبق أحاا مام المسالمام إال لاى فاي ياوقاؿ : الفيء ( 

ْمار يأتااى ح اى  ع ت إن شاء اهلل تعالى لق يب ى أحاا مم المسلمام إال ساأتاى ح ى حتى الراعي بسرو ح 
 واألثر إسناده صحيح.  مهها ولق يَاْعرق فاى جباهى ( ،

َكااَن إ َذا أَتَااوا اْلَفاْيءا َقَساَمىا ف اي سااوَل اللَّاى  ) َأنَّ رَ ويف سنن أ  داود ع ْن ع ْوِؼ ْبِن م اِلكن ػ رضي اهلل عنو ػ : 
ََِب َحهِّا  .( يَاْوم ى  فََأْعَاى اآلي َل َحهَّْام  َوَأْعَاى اْلَع

ويبدأ باألىم فاظتهم , فيبدأ مثال بملرزاؽ القضاة واألمراء واظتقاتلة فهذا أوذل من البدء بالغق الذي ل حاجة لو يف 
 صرفو يف مصاحل اظتسلمني .اظتاؿ , وما يبقى في

 باب ع ا الذمة وأحكامى
 العهد . :الذمة لغة 

 ويعطػوف بػو اظتسػلمني اصتكيػة ويلتكمػوف بملحكػاـ بو الكفار علػى كفػرىم رُ ق  : عقد يقيمو اإلماـ , يػُ  ويف الصطالح
 الشريعة.
 يف حكم اْلخرة . أي يف حكم الدنيا وإل فإهنم ل يُقروف عليو "يقر بو الكفار على كفرىم  " :وقولو

 . [ قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] وال يع ا لغار المجوس وأيل الكتابام ومم تبعهق
 صنفني من الناس . معفال جيوز ىذا العقد إل 

 الصن  األوؿ : أىل الكتاب وىم اليهود والنصار  .
 الصن  الثاين : اجملوس .

وا الذيم ال يؤمهون باهلل وال بالاوم اآلار وال يحرمون ما حارم قاتل  فدليلو قولو تعاذل :  : أىل الكتاب أما 
ِياة عام ياا وياق ِااغرون  ,اهلل ورسولى وال ياايهون ديام الحاق مام الاذيم أوتاوا الكتااب حتاى ياعااوا الج

 فهذا يف اصتكية على أىل الكتاب .
ػػ أااذيا أن الهبي )  نو ػ اري من حديل عبد الرزتن بن عوؼ ػ رضي اهلل عػفقد ثبت يف البخ:  وسػوأما اجمل
  .(ر جَ مم مجوس يَ  كية ػاصتأي 

ىل الكتاب واجملوس ومػن تػبعهم أي مػن  مذىب أزتد والشافعي وأف اصتكية ل تؤخذ إل من يفىذا ىو اظتشهور 
مػػن بػػق إسػػرائيل كنصػػار  العػػرب والف ػػر نج, والسػػامره وىػػي طائفػػة إلػػيهم ينسػػب  تػػبعهم علػػى ديػػنهم وإف دل يكػػن

 . السامري
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ِية عم يا ويق ِاغرون :  اهلل تعاذل قاؿ ألف  .  مم الذيم أوتوا الكتاب حتى يعاوا الج
 وقااتلويق حتاى التكاون فتهاة وقػاؿ :  وقاتلوا الم ركام كافة   :تاؿ الكفار , قاؿ تعاذل قوقد أمرنا ب

 وليس يف ذلك ذكر للجكية .
 منهم وتقدـ .قالوا : وأما اجملوس فقد ثبت الدليل بملخذ اصتكية 

 فع .فرُ  فرؽ بني اجملوس وعبدة األصناـ أف عتم كتاباا لقالوا : ا
ل يصح كما قرر ىذا ابن القيم وغػريه  هسندلكن  ذلك عن علي بن أ  طالب كما يف مصن  عبد الرزاؽ وي  رُ 
. 

 ذ منهم .: فإف اصتكية تؤخ لذاو , فرفع فإف فيهم شبهة أىل الكتاب  قالوا : فإذا ثبت أف عتم كتاباا 
إمػا اإلسػالـ  وقاؿ األحناؼ واظتالكية : تؤخذ اصتكية من الكفار عامة , فكل الكفار ؼتريوف بني ثالث خصاؿ :

 وإما اصتكية وإما القتاؿ . 
إذا ل اات عااوك مام الم اركام فاادعهق إلاى ) قػاؿ لػو: واستدلوا حبديل بريدة يف صػحيح مسػلم أف النػ  

ِية فإن يق أجاابوا فاقبال ماههقفإن أب) وفاى : ،  (ث ث اصال  ىػذا اضتػديل عػاـ يف  , و  ( وا فاسألهق الج
 .  مشرؾكل 

 النار ول كتاب عتم. ةقد أخذىا من اجملوس وىم عبدقالوا : وألف الن  
عبػدة فهػم كفػإهنم يف اضتػاؿ ل كتػاب عتػم  ,ولو صح فإف الع ة باضتاؿ  ,أما ما روي عن علي فإنو ل يصح 

 .كانوا أتباعا إلبراىيم عليو السالـ   األصناـ من قريش
ِية  قالوا : وأما قولو تعاذل :  فإف ىذا قيد لبيػاف الواقػع فػإف النػ   مم الذيم أوتوا الكتاب حتى يعاوا الج

 األصػػناـ وأمػػر بقتػػاؿ أىػػل وأسػػلم أىلهػػا مػػن عبػػدة قػػد نكلػػت عليػػو ىػػذه اْليػػة وقػػد فػػتح اهلل عليػػو بػػالد العػػرب
 .لنصار  فهذا القيد لبياف الواقع الكتاب من اليهود وا

فكػل أىػل ديػن وىو اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو اهلل تعاذل وتلميػذه ابػن القػيم  ويذا يو ال ول الراجح
 رضػػػي اهلل عنػػػو اإلسػػػالـ فػػػإف أبػػػوا فاصتكيػػػة فػػػإف أبػػػوا فالقتػػػاؿ لعمػػػـو حػػػديل بريػػػدة ني ثػػػالث خصػػػاؿ :خيػػػريوف بػػػ
 اظتتقدـ.

 [  تعالى : ] وال يع ايا إال اإلمام أو نامبىقال المؤلف رحمى اهلل
وىػػو وذلػك ألف عقػػد الذّمػة مػػن األمػور العامػػة اظتوكولػة لامػػاـ  , إل اإلمػػاـ األعلػم أو نائبػػو عقػػد الذمػةل يعقػد 
 .  فال جيوز الفتيات عليو بعقدىا دونوعقد مؤبد 
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ِياة فاإن  ): وفيو على جيش أو سرية اضتديل  كاف إذا بعل أمرياا وقد ثبت أف الن   فاإن أباوا فاساألهق الج
 وىو يدؿ على جواز عقدىا من نائب اإلماـ كقائد اصتيش . (يق أطاعوا فاقبل مههق 

ِية على ِبي وال امرأة [  قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] وال ج
على لو ه فهي عقوبة اصتكية لغة : مملخوذة من اصتكاء   ألهنا جكاء للكافر وجكاء للمسلم   جكاء للكافر على كفر 

أي ثواب فهي ثواب للمسلم وأجرة على ما يقـو , الكفر , وجكاء للمسلم على حفلو دـ الكافر وصيانة مالو 
 بو من حفظ دـ الكافر ومالو .

 وىي جكاء على الكافر أي عقوبة لو على كفره فإهنا إمنا تضرب عليو إذا امتنع عن اإلسالـ .
 وقد تقدـ تعري  عقد الذمة., ار بسبب عقد الذمة غ  جو الص  و الكافر على ماؿ يؤخذ من :  اصتكية شرعاا و 

 فال تؤخذ من الص  ول اظترأة :
وماام كاال  ":  فيػػوو كتػػاب الككػػاة ذكػػره يف  ـ دتقػػظتعػػاذ فيمػػا رواه اطتمسػػة بإسػػناد صػػحيح و     فلقولػػو ػأمػػا الصػػ

علػػى أف غػػري اضتػػادل وىػػو الصػػ  ل تؤخػػذ منػػو أي مػػن كػػل بػػالغ , فهػػذا يػػدؿ  " ا  عافريَّااأو عالااى مَ  حااالق ديهااارا  
  .اصتكية

أف  :كتػػب إذل أمػػراء األجنػػاد: " البيهقػػي ػ بإسػػناد صػػحيح ػ أف عمػػر بػػن اطتطػػاب  عنػػدوأمػػا اظتػػرأة فلمػػا ثبػػت 
 . "وأل يملخذوىا من النساء والصبياف , يملخذوا اصتكية 

هم لعبادهتم الذين ليس عتم رأي ول مكيػدة يف وىكذا كل من ل يقاتل اظتسلمني من الرىباف اظتعتكلني يف صوامع
 اضترب .

وذلك ألف اصتكية لصيانة الػدـ فإنػو خيػري بػني اإلسػالـ وبػني اصتكيػة وبػني القتػل ومعلػـو أف ىػؤلء ل يقتلػوف وعليػو 
 فال تؤخذ منهم اصتكية .

  [ قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وال عبا
, فكػذلك ل يؤخػذ مػن  وأثاثػو جكيػةيؤخػذ منػو علػى مسػكنو  ف الكافر لفكما أ, ألنو ماؿ كسائر ماؿ سيده  

 قد حكى ابن اظتنذر اإلرتاع على ىذا .و   ,رقيقو
فػػإهنم ل تشػػرتوا رقيػػق أىػل الكتػػاب  "قػاؿ :  رضػػي اهلل عنػػو رو  البيهقػػي يف سػننو أف عمػػر بػػن اطتطػاب وأمػا مػػا

 ن حباف .قيلي دل يوثقو سو  ابفيو سفياف العُ أىل خراج " , فإف 
  قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] وال ف ار يعجِ عهها [

 . إال وسعها  ف اهلل نفسا  لال يك  قال تعالى :فالفقري الذي يعجك عن دفع اصتكية ل تؤخذ منو  
 وىذا ىو مذىب رتهور العلماء.
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 الذي ىو من أىل القتاؿ .الغق إذف : تؤخذ اصتكية من اظتكل  الذكر اضتر 
غري اظتكل  وىو الص  واجملنوف وغري اضتر وىػو العبػد, وغػري الػذكر وىػي األنثػى ومػن لػيس مػن أىػل القتػاؿ  فملما 

ن والراىػػػب اظتعتػػػكؿ يف صػػػومعتو فهػػػؤلء ل تؤخػػػذ مػػػنهم اصتكيػػػة ألهنػػػم غػػػري مقػػػاتلني , واصتكيػػػة إمنػػػا مِ كػػػاألعمى والػػػك  
 ية.ودمهم مصوف يف األصل فلم جتب عليهم اصتك  ,شرعت لصيانة دمهم 

  [ أاذت مهى في آار الحول لها  قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] ومم ِار أي   
يف نص  السنة فإهنا تؤخذ منو اصتكية يف آخر اضتوؿ باضتسػاب فػال يؤخػذ منػو إل أو أعتق العبد بلغ الص  فإذا 

 ا وقت واحد .أخذىا منو , أو تُػْنسى , وعليو فيكوف عتوذلك لئال يفرد وحده فيشق , نص  اصتكية 
واظتسلم ل صغار عليو وىي إذلؿ وعقوبة ,  ارغ  وذلك ألف اصتكية تؤخذ مع ص  فإذا أسلم أثناء اضتوؿ سقطت , 

 أسلم فإنو ل يدفعها ألف اظتسلم ل صغار عليو .  فإذاعلى الكفر 
 ومن مات وقد وجبت عليو فإهنا تؤخذ من تركتو إذا مضى اضتوؿ .

  ومتى بذلوا الواجع علاهق وجع قبولى وحرم قتالهق [ عالى : ]قال المؤلف رحمى اهلل ت
حتاى  قال تعالى : وقد  ( فإْن يق أجابوا فاقبل مههق ) قاؿ :فإذا بذلوا اصتكية فال جيوز القتاؿ ألف الن  

ِية عم يا ويق ِاغرون   . يعاوا الج
 

  [ هق وتجر أيايهقويمتههون عها أاذيا وياال وقوف قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ]
 .الرأس ذليالا  خافضالدافع قائما و عتم , فيكوف اْلخذ جالسا وجوباا  ديتهنوف عند أخذىا صغاراا 

 . عتم وصغاراا  إذللا  ويطاؿ وقوفو كثرياا  ,فيقاؿ لو : انتلر :  [ويطاؿ وقوفهم  ]
 . ة منوعند أخذ اصتكي بقوةأي ل تؤخذ منهم بسهولة بل جتذب يده :  [وجتر أيدىم  ]

ِية عم يا ويق ِاغرون  :قالوا : لقولو تعاذل  فال بد وأف يدفعوىا على ىيئة , ء أي أذل   حتى يعاوا الج
 . ىذا ىو اظتشهور يف مذىب اضتنابلة ,يكونوف فيها أذلء 

ول يف عمػل الصػحابة فػإف ىػذا لػو يف كتػاب اهلل ولسػنة رسػوؿ اهلل  وىػذا ل أصػل, والراجح : خالؼ ذلػك 
وإمنػا الصػغار اظتػذكور يف اْليػة ىػو إذلعتػم بإعطػائهم اصتكيػة وقبػوعتم التػكاـ الشػريعة اإلسػالمية يف , دل ينقل عنهم 

 اصتملة فهذا إذلؿ راىر عتم .
 ,أبوا أف يعطوا اصتكية وقالوا : بل نػدفعها صػدقة ونقػوؿ : ىػي صػدقة - وكانوا من العرب -ب لِ غْ ولذا فإف بق تػ  

كمػا ثبػت ىػذا يف ,    صػدقة اظتسػلمنيعْ رضي اهلل عنو بشػرط أف تكػوف ِضػ ر بن اطتطابفقبل ذلك منهم عم
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صػغار وذلػة والتػكامهم أيضػا ىػو فاستنك  ىؤلء عػن دفػع اصتكيػة ألف غتػرد دفعهػا , بن أ  شيبة وغريه امصن  
 .صغار وذلة ىو بشريعة أخر  ل يدينوف هبا 

 يرسلها الذمي مع خادـ أو غريه.ول جيوز وىو اظتذىب وراىر اْلية الكردية أف 
النووي يف روضة الطالبني  -أي كوهنم ديتهنوف عند أخذىا ويطاؿ وقوفهم وجتر أيديهم  –وقد أنكر ىذا القوؿ 

وىػو اختيػار  ول يف عمػل خلفائػو الراشػدين رضػي اهلل عػنهم وىػو كمػا قػاؿوبنّي أنػو ل أصػل لػو يف سػنة النػ  
 .و اهللشيخنا الشيخ ػتمد بن عثيمني رزت

ىو خالؼ ىذا , وأف اصتكية تؤخذ منهم برفق وإحساف والشريعة تػملمر باإلحسػاف ويف ذلػك دعػوة عتػم  فالراجح
 إذل اإلسالـ .

 مسألة :
 اظتشهور عند الشافعية أف اصتكية دينار .فمقدار اصتكية وأما 

 . اا عافري  أو عدلو م   حادل ديناراا  أمره أف يملخذ من كلضتديل معاذ ػ رضي اهلل عنو ػ اظتتقدـ , وفيو أف الرسوؿ 
 ظتالكية : على الغق أربعة دنانري وعلى الفقري دينار .قاؿ او 

علػى أىػل الػذىب ضرب اصتكية " واستدلوا ها ثبت يف سنن البيهقي ػ بإسناد صحيح ػ أف عمر ػ رضي اهلل عنو ػ 
 ."  أربعني درمهاا  على أىل الو رِؽ: أربعة دنانري و 
, ومػػن اظتتوسػػط أربعػػة  لغػػق ذتانيػػة وأربعػػني درمهػػاا ا ؤخػػذ مػػنت اأهنػػ: روايػػة عػػن اإلمػػاـ أزتػػد ىػػو و  وذىػػب األحنػػاؼ

 ويف ذلك أثر رواه البيهقي يف سننو .  ,  وعشرين درمها , ومن الفقري اثق عشر درمهاا 
مػرّد ذلػك إذل الثوري وأ  عبيد القاسم بن سالـ : أهنا تؤخذ على حسب مػا يػراه اإلمػاـ   ف واظتذىب وىو قوؿ

, واختالؼ أراضيهم وأحواعتم ,  زماف واختالؼ الناس غىن وفقراا ألف ىذه اظتسمللة ختتل  باختالؼ األ,  اإلماـ
ضػربت علػى أىػل الػيمن فقػد  الػواردة يف مقػدارىا ,ويدؿ عليو : اخػتالؼ اْلثػار , فكاف مرجع ذلك إذل اإلماـ 

سػنن رضي اهلل عنػو ضػرهبا علػى أىػل الشػاـ أربعػة دنػانري كمػا يف  فإف عمر  وعلى أىل الشاـ أربعة دنانري  ديناراا 
, ولػذا قػاؿ غتاىػد  كما يف حديل معاذ اظتتقدـ على أىل اليمن دينارا  وضرهبا الن   البيهقي بإسناد صحيح ,
ِياة أربعاة دناانار وأيال الاامم تؤااذ ماههق كما يف البخاري ظتا سئل :  ) ماا باال أيال ال اام تؤااذ ماههق الج

فلمػا اختلفػوا يف الغػىن اختلفػوا يف  ,أي من أجل الغػىن  لاسار (ق َبل اعل ذلأ مم جا ؟ ( ف ال : ) إنما  را  ديها
 .ويذا ال ول يو الراجح , اصتكية 

 .أف عقد الذمة مؤبد ل جيوز نقضو لتجديد اصتكية اظتشهور يف اظتذاىب   مسألة : 
 .  اللاىرواختاره ابن عقيل أنو جيوز نقضو للمصلحة, وىذا ىو 
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, إذا اقتضػت اظتصػلحة فيجوز لاماـ أف يػنقض ىػذا العقػد معهػم ويعلػن اضتػرب وديهلهػم حػىت يسػتعدوا للحػرب 
 جتديد اصتكية واختاره ابن عقيل من اضتنابلة .

 فصل
ِم اإلمام أاذيق بحكق اإلس م في الهفع والمال والعرض [  قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] و يل

ؼ ر  خذ الذميني بشرائع اإلسالـ يف النفس ويف اظتاؿ والعرض   يف النفس كالقتل واصتناية على ط  يلـك اإلماـ أ
 ْلخر فإنو يضمنو. من أتل  مالا فمن األطراؼ فالسن بالسن والعني بالعني , وكذلك يف األمواؿ 

كما يقاـ على   يوفإف حكم اهلل يقاـ عل آخر بالكنا أو قذؼ مسلماا  وكذلك يف العرض فإذا قذؼ ذمي ذمياا 
 . اظتسلم

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وإقامة الحاود علاهق فاما يعت اون تحريمى دون ما يعت اون حلى [
أتاي باهاوديام قاا "  أن الهباي ثبت يف الصحيحني فيما يعتقدوف حترديو ككنا وسرقة. ظتا تقاـ عليهم اضتدود ف

ِل اهلل لى : وقااال تعاا"،  فجارا بعاا إحصااانهما فرجمهماا و ن ع اا الذمااة ال  وأن احكاق باااههق بماا أناا
ِام ع ا الذمة كما ت ام .  يصح إال بالت

وأكػل ضتػم اطتنكيػر فػال يقػػاـ علػيهم اضتػد ألهنػم يعتقػدوف حلػػو اطتمر ونكػػاح ارػاـر كػ ول ػأمػا إف كػانوا يعتقػدوف حِ 
نعوف من إرهاره بني اظتسلمني ظتا فيو من أذيػة , لكن ديُ فيُػقُّروف عليو و ليس بملعلم من الكفر الذي يقروف عليو 

 .فإف أرهروه فلاماـ أف يعكرىم عقوبة عتم على إرهار اظتعصية يف بالد اإلسالـ, اظتسلمني 
وكػػذلك مػػا مسػػائلهم الػػِت ىػػي مػػن شػػؤوهنم اطتاصػػة كاألنكحػػة والطػػالؽ واللهػػار وغريىػػا مػػن اظتسػػائل األسػػرية و 

عليهم بالشريعة اإلسالمية إل أف يتحاكموا إلينا فإف حتاكموا إلينا فلامػاـ  فإنو ل حيكميروف صحتو من العقود 
فااإن جاااءوك فاااحكق باااههق أو أعاارض  قااال تعااالى :  ,ض عػػنهم عػػرِ أف حيكػػم بيػػنهم هػػا أنػػكؿ اهلل ولػػو أف يُ 

 .  عههق وإن تعرض عههق فلم يوروك شاةا  
ِمهق التماُّ   المسلمام [ ِ عمقال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] ويل

ألف ىػػذا ذريعػػة إذل أف يعػػاملوا معاملػػة , فيجػػب أف يتميػػكوا عػػن اظتسػػلمني هالبسػػهم ومػػراكبهم وأشتػػائهم وكنػػاىم 
لهػم معاملػة ختصػهم ول ديكػن أف يعػاملوا اظتعاملػة الشػرعية الػِت ختصػهم إل بػملف يكونػوا فػتـر ,و ىو اظتسلمني , 

 . , وكذلك دييكوف يف اظتمات فال يدفنوف يف مقابرنا بو فهو واجبمتميكين عن اظتسلمني , وما ليتم الواجب إل
 [. كافإب جف رْ قال المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] و لهق ركوب غار الخال بغار سَ 

 كاؼ : ىو كساء يوضع على اظتركوب .إل ا
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 ج فيو زينة ويركبو أىل الشرؼ.رْ والس  
 . يوضع على الدابة فرتكب مثل اظتخدة كاؼ فهو اإل وأما 

ة ع  بل ىم أىل ض ػ, م ليسوا بملىل علو وشرؼ ألهنفينهى أىل الذمة عن ركوب الدواب الِت فيها علو وشرؼ , 
 . ويق ِاغرون  :  حيل خالفوا شرع اهلل وقد قاؿ تعاذل

اإلساا م يعلااو وال  )قػػاؿ : ويف الػػدارقطق مػػن حػػديل عائػػذ بػػن عمػػرو واضتػػديل حسػػن بشػػواىده أف النػػ  
 . ( علىيا 

 .ؿ واضتمري وغري ذلك من اظتركوبات اؿ والبغاويؤذف عتم باصتم, وف عن ركوب اطتيل فينه
كذلك يف ىذه األزماف فالسيارات الفاخرة دينعوف منها وأما مػا يركبػو أوسػاط النػاس أو دوهنػم فػإف ىػذا ل حػرج 

 عليهم بركوبو .
 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وال يجوز تصايريق في المجالع [.

بػػل جيلسػػوف كعامػػة ,  هػػا أىػػل العلػػو يف الػػدنيا أو أىػػل الديانػػة والصػػالحفيللعلػػة اظتتقدمػػة فػػإف اجملػػالس إمنػػا يصػػدر 
 واإلسالـ يعلو ول يعلى عليو . , الناس ألف ىذا غتلس شرؼ وعلو وىم ليسوا كذلك بل ىم أىل صغار

 [ قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وال ال اام لهق
 لتعليم عتم وإكرامهم.وىو جالس ظتا يف القياـ من اسلم ال جيوز القياـ عتم للتحية بل يف أقبلوافإذا 

اَل تَاْبااَاءاوا اْلاَاهاااوَد َواَل الهََّصاااَر  ) ق ػػاؿ  : أ ف  ر ُسػػوؿ  الل ػػِو رضػػي اهلل عنػػو ولػػذا ورد يف اضتػػديل ع ػػْن أ ِ  ُىر يْػػػر ة  
 .( ي َطر يقف فَاْضَارُّووا إ َلى َأْضَا  ى  ب السََّ م  فَإ َذا َل  اتاْق َأَحَاياْق ف  

 [ ااءتهق بالس مقال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وال بَ 
, فإذا ابتدؤوه بالتحية أجاهبم  , (التباؤوا الاهود والهصار  بالس م  : )فاليبدؤوف بالسالـ للحديل اظتتقدـ 

إل أف خُيشػى أف يكػوف يف سػالمهم شػيء   ردويا وإذا حااتق بتحاة فحاوا بأحسم مهها أو :  قاؿ تعػاذل
اليهػود فيقػوؿ ها كػاف جييػب بػو الرسػوؿ  يبهمفإنو جيمن التعريض كما كاف يقع من اليهود يف عهد الرسوؿ 

 رضي اهلل عنها . كما ثبت ىذا يف الصحيحني من حديل عائشة  " وعلاكق ": 
 .والقوؿ الثاين وىو وجو يف اظتذىب: أنو جيوز للحاجة

 واظتذىب أف مثل بداءهتم بالسالـ قوؿ كي  أصبحت وكي  أمسيت وحنو ذلك فال جيوز.
 واختار شيخ اإلسالـ اصتواز , وكذا لو قاؿ أىالا وسهالا وحنو ذلك.

جوازه عند اضتاجة كمدير يف عمل وطبيب وحنو ذلك , وألف السالـ يتضمن الػدعاء الػالؼ مػا  والذا يترجح
 تقدـ.



 

 
 

 

 هـ4141 / األول/ ربيع تاريخ اإلضافة 

 

  ( كتاب الجهادنع  ) شرح زاد المستق

 هـ4103

 

 

 هللا  ةلفضيلة الشيخ / حمد بن عبدهللا الحمد حفظ

ٖ٘ 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

لم لكمػػػو الػػػرد علػػيهم وىػػػو اظتػػذىب لكيػػػة, وإف  تػػػو كػػافٌر أجابػػػو, ويكػػره أف يشػػػمتو بقػػػوؿ وإذا سػػلموا علػػػى مسػػ
 يهديكم اهلل .

 وىل جتوز هتنئتهم ها جيوز أف يهّنمل بو اظتسلموف ؟     مسألة :
يعػكيهم يف مصػاهبم أو أف يشػيع جنػائكىم أو أف أو ربػح جتػارة مولػود أو كىّنملىم على أمر جائك يف األصػل   كملف
 جيوز . اظتذىب : أف ذلك ل,  ف مرضاىم يعود

وصػػوبو يف شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة اْلجػػري و  هاختػػار و إسػػالمو  وعنػػو يكػػره, وعنػػو جيػػوز ظتصػػلحة راجحػػة كرجػػاء
فمرض كان يخام الهبي   ا  يهودي أن غ ما   ):  ظتا ثبت يف البخاري الراجحػ رزتو اهلل تعاذل ػ وىو اإلنصاؼ 
 .( أسلق فأسلق لى :  يعودو ف الفأتاو الهبي 

 طالب ودعاه إذل اإلسالـ . عاد أباوثبت يف الصحيحني أف الن  
 . فال جيوزالتهنئة هبا إقرار عتم على باطلهم فال جيوز ألف ها لجيوز كالتهنئة بملعيادىم أما هتنئتهم 

 

 َ [اَ قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ويمهعون مم إحااث كهامع وب  
 كما قاؿ ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو اهلل تعاذل.باإلرتاع ,  

لكػػن إف كانػػت األرض  ,ع إرهػار لشػػعرية الكفػر ول جيػػوز اإلقػرار علػػى ذلػك ي ػػوذلػك ألف إحػػداث الكنػائس والبِ 
 .من ذلكال دينعوف فعتم 

 وإف ُصوضِتوا على أف الدار للمسلمني واشرتطوا إحداث كنائس دل دينعوا للشرط.
 رحمى اهلل تعالى : ] وبهاء ما انهام فاها [قال المؤلف ا 

 فال جيوز كذلك بناء ما اهندـ من الكنائس والِبي ع .
أنػو إف أمكػن ردـ شػعثها و ترميمهػا  والذا يتارجحوقاؿ اصتمهور جيوز وىو وجو يف اظتذىب ورواية عن أزتد , 
 بال بناء دل جيك البناء , وإل جاز ألف البناء استدامة ل إنشاء.

 المؤلف رحمى اهلل تعالى : ] ولو ظلما [قال 
ذا أمػر ل جيػوز ػ فقػاموا هبػدـ كنيسػة مػن كنػائس الػذميني الػِت قػد أقرىػا اإلمػاـ وىػ لػو اعتػد  بعػض اظتسػلمني ػ 

 أخر .  بالعقد الذي بينو وبني الذميني فال جيوز أف يبنوىا مرة
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ألف ىذا م يعيدوا بناء ما اهندـ رلماا , أف عت , " وىو وجو يف اظتذىب الفروع" صاحب  و الراجح واختاره
 .واختاره شيخنا استطالة عليهم , و إزالة حق عتم فال مانع من إعادة بنائو مرة أخر 

 على مسلق [ نااقال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ومم تعلاة به
 هلل تعاذل . سواءا لصقو أـ ل إذا كاف يعد جاراا لو عرفاا ظتا تقدـ , ولو رضي اظتسلم ألنو حق

من مسلم وفيو علو وارتفاع فإف ذلك جائك وىذا قوؿ ضعي  , ولذا قاؿ  واستثىن اضتنابلة إذا اشرت  الذمي بيتاا 
وأهنػػا لتوافػػق أصػػوؿ اظتػػذىب ول  ػتضػػاا  ابػػن القػػيم رزتػػة اهلل عليػػو : إف ىػػذه اظتسػػمللة أُدخلػػت يف اظتػػذىب غلطػػاا 

يعلػػو بػػو علػػى اظتسػػلمني أو علػػى طائفػػة مػػنهم وبػػني أف  شػػاىقاا  عاليػػاا  فػػرؽ بػػني أف يبػػق الػػذمي بيتػػاا  فروعػػو . إذ ل
 ا رتيعػاا مػهبل فػرؽ بػني اظتسػمللتني فػإف اظتفسػدة حاصػلة  الصفةيشرتي ىذا البيت من مسلم مث يسكنو على ىذه 

. 

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] ال مساواتى لى [
 ألف ذلك ل يقتضي إذل العلو.

 
ِير وناقوس وجهر بكتابهق [اومم إظه مى اهلل تعالى : ]قال المؤلف ا رح  ر امر واه
فيمنعػػػوف مػػػن , فيػػػو أذيػػػة للمسػػػلمني ألف فإرهاراظتعاصػػػي ػتػػػـر , ألف اصتهػػػر باظتعصػػػية ػتػػػـر وأكػػػل يف رمضػػػاف , 

يف  لو وبيعو بارالت ودينعوف ؽتا ذكره مػن النػاقوس  إرهار شرب اطتمر ومن إرهار أكل اطتنكير أو وضع اظتساخل
إذاعػػات للػػدعوة إذل إقامػػة و ونشػػرىا كنائسػػهم ومػػن اصتهػػر بقػػراءة كتػػبهم ومثػػل ذلػػك تػػمللي  الكتػػب يف ديػػانتهم 

 .دينهم كل ىذا دينعوف منو ظتا فيو من إرهار دينهم
 وإف صوضتوا يف بالدىم على إعطاء اصتكية دل دينعوا شيئاا من ذلك.

 ىأو ديها  رق ولق يا بل مهى إال اإلس ما  َ أو عكسى لق ياا  قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وإن تهود نصراني
] 
 :عن اإلماـ أزتد فهل يُقر على ىذا ؟ فيو ثالثة روايات  ترؾ الذمي دينو كملف يتنصر اليهودي ,إذا 

وعليػو فػإف اإلمػاـ حيبسػو ويعذبػو يف نفسػو ومالػو حػىت يعػود إذل دينػو أو  وىػي اظتػذىبل يُقػّر  أنوالرواية األوذل : 
 .دخل يف اإلسالـ ي
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اإلسػالـ أو الرجػوع إذل ول يقتل لشبهة العقد الػذي بيننػا وبيػنهم مػن حفػظ دمػو ومالػو لكنػو يلػـك بملحػد األمػرين 
 دينو .
الرواية الثانية : أنو يلـك باإلسالـ فإما أف يسلم وإما أف يبقى علػى ضعي  ولذا فوإلكامو أف يرجع إذل دينو قوؿ  

 اا عتذا الدين الباطل.راىر  اا والتملديب ألف يف إرجاعو إذل النصرانية إقرار ب من اضتبس والضر ماىو عليو 
  فلو أف يرجع من اليهودية إذل النصرانية ومن النصػرانية إذل اليهوديػة  قّر مطلقاا أنو يُ  أظهريا وىيالرواية الثالثة : 

قال تعاالى , كفر والكفر ملة واحدةأو غريىا من ملل الكفر وذلك ألف العقد الذي بيننا وبينو ىو إقراره على ال
 :  والذيم كفروا بعوهق أولااء بعض. 

بالشػػروط اظتتقدمػػة  ألنػػو إمنػػا أُقػػر علػػى الكفػػر أصػػالا  ,: أنػػو يُقػػّر , وأف لػػو أف ينتقػػل إذل أي ديػػن شػػاء  فااالراجح
 عنو .ولفرؽ بني أف يبقى على دينو أو ينتقل 

 فصل
ِام حكاق اإلسا م أو بغاى علاى مساالق قاال المؤلاف ا رحمااى اهلل تعاالى : ] فاإن  ِياة أو التاا أباى الاذمي الج

بسااوء اناات ض  بااىاتى أو كأو رسااولَ  اهللَ  رَ َكااع أو إيااواء جاسااوس أو ذَ اطريااق أو تجساا َ  اْااب تاال أو زنااا أو قَ 
 عهاو [

اظتسلمني بقتل أو قطع أحد من على   إذا أىب الذمي بذؿ اصتكية أو أىب أف يلتـك حبكم اإلسالـ أو اعتد
, ىذا ىو  يق أو زنا أو سّب اهلل ورسولو أو دين اإلسالـ أو كتاب اإلسالـ فإف عهده ينتقض مطلقاا طر 

 اظتشهور يف مذىب اضتنابلة .
وأنػػو إف أىب أف يلتػػـك باصتكيػػة أو أىب أف يلتػػـك حبكػػم اإلسػػالـ فػػإف عهػػده : وذىػػب الشػػافعية إذل التفصػػيل يف ىػػذا 

 كػملف يقاتػل اظتسػلمني أو يلػاىر أعػدائهم أو يتجسػس عتػممقتضػى العقػد  إذا كاف ما فعلو خيال  وينػايف و يُنقض 
دليػػػل علػػػى  إذ ل وياااذا ياااو الاااراجحفػػػإف عهػػػده ينػػػتقض وذلػػػك ألف مقتضػػػى عقػػػد الذمػػػة األمػػػاف مػػػن اصتػػػانبني 

ومػػا سػػو  ذلػػك فػػإف حكػػم اإلسػػالـ يُقػػاـ عليػػو إف كػػاف حػػدا أو ,  ذكػػروه مػػع إبرامػػو وثبوتػػو انتقػػاض العقػػد هػػا
 كيرا.قصاصا أو تع

و ىػو  وياو الاراجح يف اجملتمعػات الكبػريةل سػيما يقػع يف الغالػب البغي علػى النفػوس واألمػواؿ واألعػراض  ألف
 .رواية عن اإلماـ أزتد
فإنػػو يقتػػل مػػن غػػري اسػػتتابة كمػػا قػػرر ىػػذا شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة رزتػػو اهلل تعػػاذل يف  وإذا سػػب الػػذمي النػػ  
 كتابو الصاـر اظتسلوؿ.

 [ ف ا رحمى اهلل تعالى : ] انت ض عهاو دون نسامى وأوالدوقال المؤل
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ِر وازرة وزر أار  و   : قال تعالىألنو دل حيصل منهم ما يوجب النقض   .ال ت

 قال المؤلف ا رحمى اهلل تعالى : ] وحلق دمى ومالى [
 ولو قاؿ تبت.

 الذي بينو وبني اظتسلمني.: أي أصبح يف حكم اضتربيني , ألف حفظ دمو إمنا كاف للعهد  [حل دمو  ]
 وحينئذن فاإلماـ ؼتري فيو بني أربع خصاؿ . القتل والفداء واظتّن والسرتقاؽ .

 فلاماـ اطتيار بني ىذه اطتصاؿ ألنو أصبح كاألسري اضتر  .
 ألف اضتر  مالو حالؿ وىو حر  . مالو يكوف حاللا  : أيضاا "ومالو  "

 ده ؟فإف قيل : فلم ل يكوف لنسائو وأول
ىو ماؿ لو و وىنا دل ديت ,  اصتواب :  إمنا يكوف لنسائو وأولده باظتوت , فإذا مات انتقل إذل نسائو وأولده إرثاا 

 .ألنو تبع لو لبيت اظتاؿ , فيتبعو يف عدـ اضترمة فيكوف فيئاا 
و كمػا تقػدـ يف وعن أزتد أنو يكوف لورثتو فال ينقض عهػده يف مالػو وىػو قػوؿ يف اظتػذىب , فػإف أسػلم حػـر قتلػ

 األسري .
, و األمػػػاف يف الصػػػطالح رفػػػع يف كتػػػاب اصتهػػػاد عػػػن مسػػػمللة األمػػػاف واعتدنػػػة  -رزتػػػو اهلل  –ودل يػػػتكلم اظتؤلػػػ  

 استباحة دـ الكافر و مالو.
 ا َمان مسألة : 

 .لغة : من األمن وىو ضد اطتوؼ 
 مام أافار مسالما  ف )ػػ قػاؿ : أف النػ  ػ ثبػت يف الصػحيحني وحي ْـر باألماف قتٌل ورؽ وأسر وأخػذ مػاؿن , ظتػا  

اايا  فعلاااى لعهااة اهلل والم مكااة والهاااس أجمعااام ال َِ أي نقػػض  "مػػن أخفػػروقولػػو " ف (ل اْ ف وال َعاارْ  باال مهااى 
 .عهده 

ا ػ ع ْن الن ِ    ُهم  ا لَاْق يَار ْح رَام َحاَة َماْم قَاتَاَل ما  ) ق اؿ  :ويف البخاري ع ْن ع ْبِد الل ِو ْبِن ع ْمرنو ػ ر ِضي  الل ُو ع نػْ َعاَياا 
اَرة  َأْربَع اَم َعام ا  .( اْلَجهَّة  َوإ نَّ ر يَحَها تاوَجاا م ْم َمس 

 لػػـك إجابتػػو مث يػػرد إذل مملمنػػو,ومػػن أحػػب مػػن اظتشػػركني أف يسػػمع كػػالـ اهلل يف الػػبالد اإلسػػالمية ويػػتعلم اإلسػػالـ 
 . يسمَ ك م اهلل ثق أبلغى مأمهى  وإن أحا مم الم ركام استجارك فأجرو حتى قال تعالى :
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 أي غػري اا بشػرط أف يكػوف ؼتتػار , كاف أو أنثى حرا كاف أو عبدا   اا وعقد األماف يصح من كل مسلم مكل  ذكر 
, ويكػوف لشػػخخ أو طائفػة كملىػل قافلػػة أو حصػن صػػغريين مكػره وبشػرط عػػدـ الضػرر ىػػذا ىػو األمػاف اطتػػاص 

 .عرفاا 
ة وكلػاظتعامػة الاألمػور  نمػ وألنػ أو نائبػو إل من اإلمػاـىا , ول يصح حنو و لبلدة ف كو وأما األماف العاـ : فهو ما ي

 اإلماـ فهو النارر فيها والعتداء عليو يف عقدىا افتيات عليو . إذل 
 متفق عليو.(  ذمقة المسلمام واحاة ، يسعى بها أدنايق ): األماف اطتاص قولو و دليل 

أي  (لتاجاااِ علااى المااؤمهام فاجااوز) إن كاناات الماارأة سػػنن أ  داود : كمػػا يف   رضػػي اهلل عنهػػا عػػن عائشػػةو 
 لتملخذ األماف على الناس .

 متفق عليو . (يا أم يانيء  ت  رْ جَ نا مم أَ رْ جَ قا أَ ) ألـ ىاينء : وقاؿ 
 .فإنو ل جيوز العتداء عليو يف دمو ول مالو فإذا أّمن مسلم كافراا 

 قولني مها قولف يف مذىب اإلماـ أزتد .اظتميك العاقل على أماف واختل  يف 
ذمة المسالمام واحااة يساعى  ): أف اظتميك يصح أمانو لعمـو قولػو  :مالكاإلماـ مذىب القوؿ األوؿ وىو 

 .( ويو المذيعبها أدنايق
وعػدـ معرفتػو للمصػلحة صػرفو توذلػك لضػع     فيقع منو أمػا الص  لوالقوؿ الثاين وىو رواية عن ازتد:  أف 

, والقػوؿ األوؿ  فإف الص  ليصح تصػرفو يف مالػو فكيػ  يصػح تصػرفو يف شػملف مػن شػؤوف اظتسػلمنيغريىا من 
 . أصح لعمـو األدلة

 فإنػو قػد ارتكػب كبػرية مػن كبػائر الػذنوب يسػتحق عليهػا تعكيػراا  أو مسػتملمناا  اعتد  فقتل معاى داا  :    ومنمسألة
 . بالغاا 

 نة اْ الها مسألة : 
 مسائل:بعوض أو بغري عوض وفيها علومة مدة معلى ترؾ القتاؿ  اـ أو نائبو مع اضتربينيىي عقد يقيمو اإلمو 

 : ا ولىمسألة ال
 دار إسالـ ودار كفر. قسماف :ور الدُ 

 فدار اإلسالـ : ىي الِت حُيكم فيها باإلسالـ .
 ودار الكفر قسػماف :,  وأما دار الكفر : فهي الدار الِت لحيكم فيها بشرع اهلل وإف كاف أكثر أىلها مسلمني

 عقد ول ذمة . أىلها ب : وىي الِت ليس بني اظتسلمني وبنيرْ األوذل: دار ح  
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 د .هْ وبني اظتسلمني ع   أىلها د : وىي الِت بنيهْ الثانية : دار ع  
 فإذا رأ  اإلماـ اظتصلحة يف عقد اعتدنة لضع  اظتسلمني عن القتاؿ أو لطمعهم يف إسػالـ ىػؤلء الكفػار أو يف

 أدائهم اصتكية أو غري ذلك من اظتصاحل جاز عقد اعتدنة .

 ؟ مم المسلمام نة مَ الكفار بعوضاالمسألة الثاناة : يل تجوز اله
 اظتشهور يف مذىب أزتد والشافعي : أف ذلك ل جيوز .

لػة وقػد ول جيػوز للمسػلمني أف يرضػوا بالصػغار والذ, وىػو مػن جػنس اصتكيػة    فػإف فيػو ذلػة وصػغاراا  ويذا ظاير
 أرهرىم اهلل .

 فإف الضرورات تبيح اررمات . وىو اظتذىب حاؿ الضرورة ويسػتثىن من ذلك ػ كما قرره اظتوفق وغريه 
واظتسػػلموف علػػى , فػػإذا خشػػي اظتسػػلموف علػػى أنفسػػهم وأمػػواعتم وذراريهػػم وبالدىػػم وكػػاف للكفػػار سػػطوة وقػػوة 

, وألف للمفسػدة الكػ   يف اظتفسدة الصغر  دفعػاا  عوض من اظتسلمني من باب الوقوععتم دفع الضع  فيجوز 
 بذؿ اظتاؿ وإف كاف صغاراا فإنو جيوز حتملو لدفع صغارن أعلم منو.

 المسألة الثالثة : في ماة الهانة 
ثبػػت يف السػػنة كمػػا يف سػػنن أ  داود واضتػػديل حسػػن وفيػػو عنعنػػة ػتمػػد بػػن إسػػحاؽ لكػػن صػػرح بالتحػػديل يف 

 . ع ر سهام يأمم فاها الهاس ِالح قري ا  أن الهبي رمة ور بن ؼت ْ سْ سنن البيهقي من حديل اظتِ 
 وز الكيادة على عشر سنني ؟جتواختل  أىل العلم : ىل 

وقاااتلوا الم ااركام كافااة   ألف اهلل أمرنػػا بقتػاعتم قػػاؿ تعػػاذل : , أنػػو لجيػوز ذلػػك ىػو اظتػػذىب : ؿ الشػػافعية و اقػ
القتاؿ فال جيوز إل ما  فيها ترؾواعتدنة , لدالة على وجوب قتاعتم وغريىا من اْليات ا,  كما ي اتلونكق كافة

 وردت بو السنة وىو عشر سنني .
حبسػػب مػػا يػػراه اإلمػػاـ مػػن جػػواز الكيػػادة علػػى عشػػر سػػنني : األحنػػاؼ والقػػوؿ الثػػاين يف اظتػػذىب وىػػو مػػذىب 

 اظتصلحة يف ذلك .
 فجاز الكيادة عليها للمصلحة .صلحة اتباع اظت لو إل معىن عشر سنوات لبعتا الن   حتديدقالوا : ألف 

 فإف ىادهنم مطلقاا دل يصح. 
أنػو يصػح ويُعمػل باظتصػلحة , ولػو نقضػها بعػد إعالمهػم بػاضترب وإمهػاعتم كمػا واختار شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة 

 تقدـ , قاؿ : ألف اهلل أمر بنبذ العهود اظتطلقة وإدتاـ اظتؤقتة , وىو الصواب.
حبى أجمعامواهلل أعلق ِو  لى اهلل وسلق وبارك على نباها محما وعلى آلى ِو


